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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL 2007

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2007
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 Resolução nº 1.151/2003;
discursos dos Deputados André Quintão, Adalclever Lopes, Sebastião
Helvécio, Agostinho Patrús Filho e Wander Borges; votação secreta;
aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº
1.897/2004; requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação;
discursos dos Deputados Carlin Moura, Lafayette de Andrada e Padre
João; votação secreta; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº
1; questão de ordem; 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 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 - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso -  Ronaldo  Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
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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 Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, 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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso IX, do Regimento
Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, queria, em nome da
Bancada do PT-PCdoB e a pedido da nossa Líder, Deputada Elisa
Costa, encaminhar a votação pela aprovação das contas do
Governador Itamar Franco referentes ao exercício de 2002.

Após a análise dos pareceres e dos relatórios, entendemos que
existem algumas ressalvas, particularmente no tocante à polêmica
discussão sobre a aplicação do mínimo constitucional na área de
saúde, bandeira histórica de todo o movimento dessa área,
fundamental para a consolidação do SUS, além das verbas que têm
de ser destinadas à Fapemig. Seriam pontos a serem ressalvados no
conjunto das contas.

Esta é a Casa que faz manifestações técnicas e políticas. São
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manifestações políticas, porque aqui têm assento Deputadas e
Deputados. O governo Itamar Franco - apesar de algumas lacunas em
determinadas áreas e políticas públicas - cumpriu, no seu conjunto,
um importante papel histórico, num momento em que o Brasil passava
por uma onda privatizante. Foram muitas as ações empreendidas pelo
governo e pelo Governador Itamar Franco, como sua posição
contrária à privatização de Furnas, defesa do caráter público da
Cemig, valorização do pacto federativo e defesa dos interesses de
Minas Gerais e de suas finanças diante do boicote do governo federal
naquela época.

Essas e outras ações, como a reativação do Conselho de
Segurança Alimentar - Consea - e maior racionalidade na utilização
das verbas sociais, ou seja, um conjunto de medidas adotado pelo
governo Itamar - além de sua própria conduta pessoal - levariam a
Bancada do PT a votar pela aprovação das contas, mas com essas
ressalvas que foram identificadas no relatório e nos pareceres
técnicos apresentados no processo de análise de contas.

Por entendimento do Regimento Interno, pouco diferenciado,
considerávamos a hipótese de apresentação e votação em Plenário
de um substitutivo de aprovação das contas com essas ressalvas.
Faço questão de dizer que são ressalvas importantes para a área da
saúde e para a Fapemig, importante órgão de fomento e amparo à
pesquisa no Estado de Minas Gerais. O entendimento da Casa foi o
de que, por se tratar de processo de tramitação especial, não
comportaria a apresentação desse substitutivo.

Diante dessa alternativa simples, ou seja, aprovação ou rejeição das
contas, concluímos que a rejeição das contas poderia não
corresponder, no conjunto, aos aspectos ressalvados. A ressalva é
importante, mas não poderia comprometer o conjunto das contas. No
caso da saúde - cabe essa diferenciação -, a LDO para o ano de
2002, genérica, não especificava exatamente os gastos computados
para efeito de cumprimento da emenda de vinculação de recursos na
saúde, diferentemente de 2003, em que a LDO previu que o
demonstrativo de gastos na área da saúde deveria ser compatível
com despesas geradas por órgãos vinculados ao SUS.

Então, há uma diferença do aspecto ressalvado nas contas de 2002,



4

do governo Itamar Franco, e das contas de 2003, do governo Aécio
Neves. As contas de 2004 e 2005 padecem do mesmo problema, ou
seja, dessa polêmica dos gastos da área da saúde, mas também não
há a previsão da LDO. A LDO que vincula gastos com a área da
saúde é a LDO vigente para o ano de 2003.

Assim, após a manifestação unânime dos Deputados e Deputadas
do Bloco PT-PCdoB, entendemos que isso seria mais correto do ponto
de vista técnico, histórico e também em razão dessa limitação
regimental de não podermos, em Plenário, apresentar um substitutivo
de aprovação com ressalva.

Esta é uma Casa política, por isso não poderíamos, em um
julgamento de contas, em razão de uma impossibilidade regimental,
manifestar contrariamente às contas de um ex-Presidente da
República que teve um importante papel na tão difícil transição da
democracia brasileira, após o primeiro “impeachment” pós Ditadura
Militar.

No conjunto das contas, não seria politicamente correto com o
governo que assumiu a defesa do patrimônio público nacional e
estadual votarmos contrariamente em razão dos itens ressalvados.
Essa não é a votação ideal, até mesmo para sermos justos com os
técnicos que emitiram os pareceres e com a importância do
cumprimento da emenda constitucional que vincula recursos para a
Fapemig e para a área da saúde.

Diante dessa impossibilidade regimental de votarmos pela
aprovação com ressalvas e em razão desse conjunto de análises, a
Bancada do PT encaminha pela aprovação das contas do governo
Itamar Franco, referentes ao exercício de 2002. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Querido Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, em nome da Bancada do PMDB,
gostaria de dizer que o PMDB analisou, criteriosamente, todas as
contas do ex-Governador Itamar Franco. Portanto, por unanimidade, o
PMDB vota, encaminha e defende a aprovação de todas as contas,
pela sua legalidade, retidão e pelo trabalho que fez em prol do
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governo de Minas Gerais. Muito obrigado. O PMDB vota
favoravelmente às contas do ex-Governador Itamar Franco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
serei bastante rápido. Neste instante, não poderia furtar-me a fazer o
encaminhamento desta votação, já que tive o privilégio de ser o relator
dessa matéria na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Além do mais, considero importante que cada um dos
Srs. Deputados exerçam o direito de Juiz, neste momento de atuação
parlamentar. Na verdade, o que vamos fazer, nesta noite, é um
julgamento das contas de um Governador. Portanto, por tratar-se de
um dos momentos mais importantes desta Casa, gostaria de ressaltar
os três itens aqui levantados por outros colegas.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, sob o ponto de vista legal e
constitucional, as contas do Governador Itamar Franco estão
absolutamente corretas, em consonância com o que prevê a
Constituição de Minas Gerais, em seu art. 158, § 1º. O aludido artigo
prevê que o gasto em saúde não pode ser inferior ao gasto em
transporte e sistema viário. Isso é o que prevalece, de acordo com a
Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Emenda nº 29, de 13/9/2000, prevê gastos em saúde
escalonados, a partir do ano 2000 até chegar a 2004, mas, por
omissão dos senhores e das senhoras constituintes, não foi ali
determinado o conceito do que é gasto em ação do SUS. Por essa
razão, hoje, em todas as unidades federativas, há um cotejo bastante
grande. De um lado, a Resolução nº 322, do Conselho Nacional de
Saúde, que faz uma restrição nesse reconhecimento. E, de outro lado,
as instruções dos Tribunais de Contas. Aqui, em Minas Gerais, o
Tribunal de Contas emitiu a Instrução Normativa nº 11, que relaciona
as possibilidades de reconhecer gasto em saúde. Portanto, tanto na
Instrução Normativa nº 11 quanto no art. 158, § 1º, as contas do
Governador Itamar Franco atendem ao quesito constitucional gastos
em saúde. Dessa maneira, não apenas em nome do PDT, pedimos a
todos os senhores parlamentares que aprovem as contas do
Governador Itamar Franco. Esse é meu encaminhamento.



6

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Agostinho Patrús Filho.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, em nome da
Bancada do PV, encaminho pela aprovação das contas do ex-
Governador Itamar Franco. Assim como o Deputado Sebastião
Helvécio, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, tive a oportunidade de me aprofundar na matéria. Após
a análise dos nossos companheiros e da nossa assessoria,
encaminhamos a favor da aprovação, sem nenhuma ressalva, das
contas do ex-Governador Itamar Franco. Afinal de contas, não podia
ser diferente um governo que tinha à frente uma pessoa da honradez
do ex-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, ratificando o que
dissemos neste Plenário, na semana próxima passada, o PSB
encaminha pela votação favorável às contas do ex-Governador Itamar
Franco. Ressalvando a questão da Emenda Complementar nº 29,
volto a dizer que ela não foi regulamentada. Ela precisa ser
regulamentada, para que saibamos, realmente, o que é gasto com
saúde, não só para o governo, mas sobretudo para os Municípios e
para os coitados dos Prefeitos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em votação, o
projeto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo
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Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não” 5
Deputados. Está aprovado o projeto. Está, portanto, aprovado, em
turno único, o Projeto de Resolução nº 1.151/2003. À Comissão de
Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.897/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2003. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição do Substitutivo nº 1. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
IX, do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Mauri Torres, solicitando a inversão da preferência na votação, de
modo que o projeto seja apreciado em 1º lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
ouvintes e público que nos assiste pela TV Assembléia, o momento de
discussão das contas de um governante neste Plenário é de
fundamental importância, porque será feito, neste momento, um
julgamento. E, por ser no Plenário desta Casa, tem um conteúdo
nitidamente político.

Temos, em mãos, o parecer técnico do Tribunal de Contas da União.
No nosso entendimento, as contas deveriam ser aprovadas com
ressalva. Em razão do impedimento de contrapor substitutivo, não nos
resta alternativa, senão aprovar ou rejeitar as contas.

Devo apresentar três motivos fundamentais pela rejeição das
contas, Sr. Presidente.

Muito se discute sobre a regulamentação da Emenda Constitucional
nº 29, que determina a aplicação de 8% até 12% de recursos para a
saúde.

Há um entendimento inquestionável de que a saúde pública no País
está albergada pelo SUS. Não é à toa, Sr. Presidente, que o próprio
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Conselho Nacional de Saúde, por meio de sua resolução que orienta a
aplicação da referida emenda, determina que os recursos destinados
à saúde sejam apenas relacionados a despesas decorrentes de
atividades pelos órgãos e entidades integradas ao Sistema. Esse é o
único entendimento possível da Emenda nº 29. Tanto é verdade que é
o conteúdo da resolução do Conselho Nacional de Saúde.

Da mesma forma, Sr. Presidente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2003, contida na Lei nº 14.371, de 2002, também
trouxe essa mesma orientação, ou seja, que as despesas com a
saúde, para o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, dizem
respeito, exclusivamente, às despesas decorrentes de atividades
implementadas pelos órgãos integrados ao SUS.

Vem, então, Sr. Presidente, o primeiro ponto grave da prestação de
contas. No exercício de 2003, nos investimentos com a saúde, além
do SUS, houve verbas para cobrir dívidas do Ipsemg, do IPSM, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do IMA, de saúde animal e da
Copasa, o que implicou, no que diz respeito ao exercício de 2003, a
aplicação de um índice de 6,69%, tendo um déficit de 3,71%. Isso
significa que, em 2003, foram quase R$350.000.000,00 que se
deixaram de aplicar no SUS, em Minas Gerais.

Como os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas explicarão para os
eleitores essa aplicação, no momento em que Minas Gerais assiste ao
fechamento de hospitais no interior, como em Capelinha, Peçanha e
Santa Luzia? Como faremos essa explicação, se não se aplicaram
R$350.000.000,00, só no ano de 2003? Como explicaremos para os
eleitores que teremos de pagar uma conta da Cemig doando R$5,00
para reabrir o hospital de Santa Luzia, se o Governador Aécio Neves,
em 2003, deixou de aplicar esse montante? Quantos eleitores
precisam dar uma contribuição de R$5,00 na conta da Cemig para
manter aberto um hospital de Santa Luzia, por exemplo, se, em 2003,
repito, o Governador Aécio Neves deixou de aplicar
R$350.000.000,00?

Não me digam, Deputados e Deputadas, que esse é um problema
de interpretação da Emenda Constitucional nº 29. Quero ver
explicarem isso para a população, porque, quando o povo pobre e
sofrido deste país precisa de saúde, tem que procurar os postos de
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atendimento do SUS, os hospitais conveniados com o SUS. Nunca vi
nenhum doente ir à sede da Copasa ou à Feam pedir uma cirurgia de
emergência ou uma tomografia computadorizada. Esses
R$350.000.000,00 deveriam realmente ter sido aplicados na saúde,
no Sistema Único de Saúde. No entendimento da Bancada do PT e do
PCdoB, essa é uma falta grave, que merece a reprovação do Plenário
desta Casa, de cada Deputado e Deputada que tem consideração por
aqueles que dependem do SUS. Eu não teria a coragem de fazer um
julgamento político e dizer que esse dinheiro não tem que ir para o
SUS, mas para a Feam, para o IMA ou para a saúde animal. Essa é a
realidade das prestações de contas que precisa se explicitada no
Plenário desta Casa, de forma muito clara.

A segunda ressalva, Sr. Presidente, é: como vou explicar para o
povo de Minas Gerais, para os nossos eleitores que as prestações de
contas de 2002 rasgaram o art. 212 da Constituição mineira, que
determina o investimento de 1% da arrecadação para a Fapemig, em
repasses duodecimais, ou seja, a cada mês, durante o ano? Ontem,
Sr. Presidente, estávamos aqui, assistindo à audiência pública com
produtores rurais empobrecidos. Como vamos enriquecer nossos
produtores rurais se não há pesquisa científica neste Estado, se não
há pesquisas para o melhoramento das sementes, para melhor
qualificação dos adubos, para melhor aragem da terra? Precisamos
de pesquisa científica, e, aqui, nas prestações de contas do ano de
2003, do Governador Aécio Neves, o recurso da Fapemig foi (-
palavra expungida por determinação do Sr. Presidente). Foi feita uma
manobra contábil, e esse recurso não chegou àquela gloriosa
instituição, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais. Nós, Deputados, não podemos ser coniventes com
esse tipo de crime contra a pesquisa científica em Minas Gerais. Esse
é o segundo motivo para a ressalva e para o pedido de rejeição das
contas.

Por fim, Sr. Presidente, o que é mais salutar, numa sociedade
democrática, é o respeito pela educação pública. As contas do Sr.
Governador Aécio Neves cometem, novamente, um erro grave em
relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. Por meio dessa
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prestação de contas, ficou demonstrado que esse Fundo foi colocado
no caixa único do Estado, deixando evidente um total descaso com a
educação e com o Ensino Fundamental deste país.

Para completar a situação, Sr. Presidente, a prestação de contas
também nos demonstra, contraditória ou coincidentemente, que houve
um acréscimo de 106% justamente no gasto com as contas de
publicidade do Governador do Estado. Qual é a transparência e o
choque de gestão que o nosso Governador quer fazer? É um choque
de gestão que tira dinheiro da saúde, que tira dinheiro da Fapemig,
que não tem transparência com o Fundef e que investe em
propaganda? Como nós, desta Casa, fomos conduzidos de forma
política pelo eleitor, temos a obrigação de esclarecer ao povo mineiro
e aos eleitores de Minas Gerais que essa prestação de contas
precisa, no mínimo, ter uma ressalva, sob pena de estarmos
referendando um procedimento contábil que traz sérios prejuízos ao
povo de Minas. Peço pela rejeição das contas, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar a votação no sentido da aprovação integral das contas do
Governador Aécio do ano de 2003. As razões apontadas pela
Oposição quanto ao possível descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal não procedem por algumas questões que
apontarei. Relativamente à questão da saúde, não existe até hoje a
regulamentação daquilo que pode ou não pode ser contado como
gasto com a saúde. A Emenda nº 29 apenas determina o “quantum”
mínimo, mas não fala o que é considerado gasto com a saúde.
Saneamento é gasto com a saúde? Não sei, pois a lei não fala. Bolsa-
Família é gasto com a saúde? Não sei, pois a lei não fala. O salário
dos médicos e enfermeiros é gasto com a saúde? Não sei, pois a lei
não fala. Portanto não existem critérios para determinar o que é gasto
com a saúde e o que não é, de forma que não há condições de a
Oposição alegar que não foi gasto o mínimo com a saúde, uma vez
que nem mesmo ela sabe o que é gasto com saúde ou deixa de ser.

É importante frisar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que no ano de
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2003, primeiro ano do governo Aécio, ele trabalhou com um
orçamento votado e elaborado pelo governo anterior, que saiu. Ele
iniciou seu governo com essas amarras. Naquele ano, o governo teve
uma arrecadação de R$18.850.000.000,00 e uma despesa de
R$19.130.000.000,00, ou seja, teve um déficit de R$102.000.000,00.
Ora, déficit significa menos dinheiro para pagar do que foi arrecadado,
essa é a grande verdade. Se foi apontado aqui que não houve gasto
com isso ou aquilo, isso se deve ao fato de não haver dinheiro. Mas,
relativamente ao ano anterior, o déficit diminuiu, e muito, chegando ao
ponto de, em 2005, chegar a zero, feito histórico no Brasil - desde a
República, todos os Estados, incluindo a União, têm déficit no seu
orçamento anual.

Portanto, Sr. Presidente, não podemos aqui encaminhar a votação
com ressalvas, precisamos aprovar integralmente as contas do
Governador Aécio do ano de 2003, pois foi um ano de transição, um
ano em que ele trabalhou com o orçamento elaborado pelo governo
anterior, começou a organização do Estado e iniciou o grande choque
de gestão para, em 2005, conseguirmos atingir todas as metas
necessárias, até mesmo o déficit zero que nenhum Estado da
Federação conseguiu.

Sr. Presidente, não vou delongar-me, vou apenas encaminhar a
votação pela aprovação integral das contas do Governador Aécio
Neves referentes ao ano de 2003. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero chamar a atenção
de V. Exa. e dos colegas Deputados para o que faremos aqui neste
momento. Vejam bem, em abril de 2003, tivemos uma ação direta de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal relativamente à
situação de Minas Gerais, reconhecendo inconstitucionalidade em não
se ter um Ministério Público Especializado no Tribunal de Contas, e o
próprio Ministério Público estava exercendo esse papel, o comum.
Quando houve essa ação direta de inconstitucionalidade, o próprio
Ministério Público retirou-se do Tribunal de Contas. Então o
Governador, pasmem, colegas Deputados, enviou ao Tribunal de
Contas os Procuradores do governo. Imaginem que essa situação



12

equivale a eu contratar meus próprios assessores para apreciar
minhas contas, meus atos.

Gostaria de estar com os nomes - mas, se fosse assim, deveria citar
o nome de todos - desses Procuradores enviados pelo Governador
para o Tribunal de Contas para exercerem o papel do Ministério
Público Especializado.

Um desses Procuradores trabalhou lá por nove meses e, quando
caiu a ficha, ele não só se retirou, como também devolveu o dinheiro
para os cofres públicos. Devolveu todo o dinheiro excedente que
recebia com o cargo de carreira.

Portanto há uma série de comprovações de que esse ato, frente à
Justiça, pode ser nulo. Trata-se de nulidade porque faltam
pressupostos legais, no que se refere ao fato de não se ter o
Ministério Público Especializado, no Tribunal de Contas. Dessa forma,
entramos com um mandado de segurança. Na verdade, essa é uma
responsabilidade de V. Exa., como Presidente, e todos nós, como
Deputados, estaremos cometendo um erro ao apreciar uma matéria
sem pressupostos legais.

Então é um ato ilegítimo, podendo ser declarado por um outro
Poder. Colocaremos em dificuldade um outro Poder ao se declarar a
nulidade desse ato. Chamo a atenção dos nobres Deputados ao
apreciarem esse projeto de resolução e ressalvo o motivo por não ter
feito esse comentário em relação ao outro.

De fato a Adin ocorreu em abril de 2003. Assino embaixo ao que já
foi destacado pelo nobre camarada, Deputado Carlin Moura, mas
destaco a ausência do Ministério Público, frente ao Tribunal de
Contas, o que pode garantir a nulidade desse ato. Chamo a atenção
de V. Exa. para que tenha consciência da gravidade desse ato.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
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Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 11
Deputados. Está aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Resolução nº 1.897/2004 na sua forma original. À
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a primeira coisa que

gostaria de solicitar a V. Exa. é a retirada, dos anais da Assembléia
Legislativa, da palavra tungou. Senti-me também agredido por ela,
porque participei do governo Aécio Neves. O Deputado Carlin Moura,
ao encaminhar a votação, disse que o governo “tungou”. Isso atingiu a
mim pessoalmente também, porque participei e conheço a seriedade
do governo Aécio Neves, especialmente no ano de 2003, quando o
Governador assumiu o Estado com um déficit de 12%. E todos
participamos do esforço do governo - a própria Assembléia
Legislativa, os Líderes e os Deputados à época -, para que ele
pudesse romper aquele ano.

Então ouvimos, nesta noite, posições indelicadas e palavras que não
correspondem à realidade de um governo organizado, com auditorias
em todos os setores, e que, ao final, apresentou ao Estado uma
melhoria em suas contas. A mim mesmo, como titular de uma
Secretaria, foi solicitado pelo Governador um corte de 30%.
Trabalhamos com esse corte e com auditoria permanente nas
Secretarias.

Presente nesta Assembléia, nesta noite, ouvindo algumas coisas de
total irrealidade e desconfiança, passadas à população de Minas
Gerais, tenho de lamentá-las e solicitar a retirada dessas palavras dos
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anais da Assembléia Legislativa de Minas. O Governador Aécio Neves
não merece isso. Os votos demonstraram a seriedade do governo e o
reconhecimento da população de Minas Gerais.

Um dos nossos Líderes, Deputado Lafayette de Andrada, em seu
encaminhamento, mostrou que, depois de alguns anos, o governo
conseguiu o déficit zero. Mas enfrentou essas dificuldades.

Lamento, porque não me parece essa ser a melhor maneira de se
fazer oposição, o tempo todo colocando as pessoas em situação
delicada e fazendo com que a população de Minas Gerais tenha
desconfiança. Não é para haver desconfiança. O Tribunal de Contas
analisou as contas do Governador Aécio Neves e as aprovou; elas
passaram pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa, o relator aprovou, assim como os demais
Deputados, e viemos para o Plenário da Assembléia Legislativa, para
a votação.

Quero deixar o meu testemunho pessoal, como participante do
governo, especialmente em 2003, ano de dificuldades e de lutas, de
que o governo rompeu, com grande apoio desta Casa. É lamentável o
que ouvimos nesta noite. Usaram essas palavras e lançaram
desconfiança sobre pessoas sérias - pais e mães de família, que
dedicaram dias e noites pelo Estado de Minas Gerais -, acusadas
levianamente neste Plenário. Lamento que isso tenha ocorrido.

Quero acompanhar depois, com maior cuidado, as notas
taquigráficas, lê-las, porque o que pude perceber foi essa palavra
deselegante utilizada contra um governo sério. E quero analisar o
restante do que foi dito, porque também me ataca pessoalmente. E
não vacilarei em utilizar os artigos da Assembléia Legislativa que me
dão o direito de solicitar que o que foi dito nesta noite seja provado.
Se não for provado, os que usaram essas palavras e lançaram
acusação contra um governo sério, que as provem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, em
atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado João Leite,
determina, nos termos do VII do art. 83 do Regimento Interno, c/c o
inciso II do art. 159 do Regimento Interno, seja expungida da ata desta
reunião a referida expressão utilizada pelo Deputado Carlin Moura em
seu pronunciamento.
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Declarações de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria, neste

momento, de fazer, na minha declaração de voto, uma reflexão que
julgo oportuna pela seriedade que cabe ao Parlamento mineiro,
especialmente em momentos como este, em que temos sob a nossa
responsabilidade uma das funções mais importantes dos
representantes do povo mineiro. Temos a função de representar,
legislar e também fiscalizar. Analisar, aprovar ou rejeitar contas é um
dos papéis fundamentais de toda Casa Legislativa, mas isso não se
dá apenas em alguns segundos ou minutos, quando votamos ou
fazemos uma declaração, às vezes, muito mais apaixonada
partidariamente que movida pela razão. Isso é um processo sério de
análise e investigação de cada detalhe da aplicação do dinheiro
público.

Portanto, antes de votar, nesta noite, tive a oportunidade de analisar
as contas que votamos. Especialmente com relação às contas que
acabamos de votar, as do Governador Aécio Neves, no ano de 2003,
seu parecer foi emitido na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, quando eu ainda era seu Presidente, e ele já tramita,
nesta Casa, há um bom tempo, há praticamente mais de um ano.
Portanto, todos tiveram tempo de analisá-las, especialmente nós que
viemos da legislatura passada, nós que já somos Deputados por mais
de um mandato.

Essa análise foi feita por nós e pelo povo mineiro. O Governador
Aécio Neves, de fato, enfrentou dificuldades enormes no primeiro ano
de mandato, mas isso também não justificaria nenhuma irregularidade
em contas. Ocorre que não há irregularidades, e é preciso deixar bem
claro que no painel, na votação, vimos uma contradição que mostra a
paixão política. Quando aprovamos, há poucos minutos, as contas do
último ano do Governador Itamar Franco - e eu também votei pela sua
aprovação -, havia o questionamento por parte de alguns de que ele
poderia não ter aplicado o percentual mínimo exigido na área da
saúde. É uma questão de como analisar essas contas. O Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais entendeu que aplicou sim, e
também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
entendeu que aplicou sim, de acordo com o que a legislação atual
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preconiza.
Quando analisamos as contas do Governador Aécio Neves, também

o Tribunal de Contas entendeu que ele aplicou, na área da saúde, o
percentual exigido pela Constituição. Assim também entendeu a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e seu relator.
Ocorre, Presidente, que o Governador Aécio Neves aplicou mais que
o Governador Itamar Franco, mas, curiosamente, alguns elementos da
Oposição votaram a favor das contas de Itamar Franco, não tiveram
um discurso ferrenho, agressivo e até indecoroso, como alertou o
Deputado João Leite. Na hora de analisar as contas do Governador
Aécio Neves, usam , aliás, palavras indecorosas. Isso realmente
mostra a falta do equilíbrio, do bom senso e até mesmo do respeito.

Portanto, é bom que fique claro: não votamos por uma questão
partidária nem por paixão, mas com seriedade e responsabilidade.
Essas são contas exemplares de quem encontrou um Estado
endividado e conseguiu, com seriedade e responsabilidade, tirar este
Estado dessa condição de praticamente uma falência, para torná-lo
um Estado capaz de investir em saúde pública e de fazer parceria
com os Municípios, apresentando contas absolutamente corretas,
transparentes, que, com certeza, mereceram não apenas o meu voto
favorável, mas o da grande maioria de Deputados desta Casa.

Registro não apenas o nosso apoio, mas também a nossa surpresa
com esse comportamento inadequado, principalmente na utilização de
palavras que não correspondem ao decoro desta Casa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, nós, do PV, que
integramos a jovem Bancada desta Casa, tivemos o cuidado de votar
de forma a aprovar as contas do Governador Aécio Neves e as contas
do Governador Itamar Franco.

A Bancada do PV tem sido uníssona quando as questões éticas são
colocadas diante do processo legislativo, diante deste Plenário.
Constatamos que a Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa
aprovou as contas e que os Governadores - Aécio Neves e Itamar
Franco - aplicaram corretamente os recursos públicos. Então, que
outro caminho caberia à Bancada do PV trilhar, a não ser chancelar
essas contas, que tiveram o aval da Comissão de Fiscalização



17

Financeira e do Tribunal de Contas de Minas Gerais?
A mesma Bancada que às vezes vota contra as contas dos

Governadores Aécio Neves e Itamar Franco precisa voltar seus olhos
para a cidade de Belo Horizonte, onde a situação da saúde está uma
verdadeira tragédia. A leishmaniose está se alastrando por todos os
quadrantes da cidade. O mesmo ocorre com a dengue, que está
contaminando os moradores da nossa Capital. As pessoas que
freqüentam os postos de saúde de Belo Horizonte são vítimas do
descaso para com a saúde pública. Quando alardeiam que estão
sendo investidos na saúde pública...

O Sr. Presidente - Deputado Délio Malheiros, a Presidência, nos
termos do inciso III do art. 83 do Regimento Interno, solicita a V. Exa.
que se atenha ao tema em discussão.

O Deputado Délio Malheiros - Sim, Sr. Presidente. Voltando à
situação da área da saúde, o Estado de Minas Gerais aplicou muitos
recursos no centro de especialidades médicas. É o dono daquele
prédio, avaliado em mais de R$35.000.000,00. A Prefeitura aplicará
menos de R$16.000.000,00. Estamos falando das contas, do dinheiro
que foi aplicado em obras na cidade de Belo Horizonte. É um contra-
senso o fato de votar contra as contas do governo do Estado - que
investiu mais de R$140.000.000,00 no Pró-Hosp, nos hospitais do
Estado, e parte desses hospitais está em Belo Horizonte -,
simplesmente para protestar contra um governo que tem 80% de
aprovação do povo.

Queremos entender que um voto de aprovação das contas do
governo do Estado é exatamente para dar-lhe uma espécie de
incentivo, para que continue investindo na saúde pública e não faça
como se faz em Belo Horizonte: descaso total para com a saúde
pública. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, o Deputado Líder da
Maioria quer patrulhar o voto da Oposição. Ficou chateado porque a
Oposição votou a favor das contas do Governador Itamar Franco, que
apoiou o atual Governador Aécio Neves em sua eleição e reeleição.

Venho aqui para reiterar, nesta declaração de voto, a posição
cristalina da Bancada do PT-PCdoB. A LDO para o ano de 2003
previa, de maneira nítida, que, no demonstrativo de gastos, para efeito
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de cumprimento da Emenda à Constituição nº 29, deveriam constar
despesas decorrentes de órgãos do SUS, ou seja,
independentemente da regulamentação da Emenda à Constituição nº
29 para o ano de 2003, havia a previsão na LDO.

Diferentemente do ano de 2002, em que o governo Itamar Franco
também não seguiu essa aplicação mínima. Em 2004 e em 2005, da
mesma forma. Então, os anos de 2002, 2004 e 2005 comportaram a
polêmica do que consta ou não consta como despesa de saúde.

Em relação ao ano de 2003, a LDO foi clara. O argumento é muito
nítido, e o Deputado Padre João levanta um outro argumento de
natureza, mesmo legal, em relação à presença do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A nossa posição é muito clara, por isso gostaria de reiterar que
votamos, sim, a favor das contas do governo Itamar Franco, até
porque o nosso substitutivo de aprovação com ressalva,
regimentalmente, não foi aceito por um entendimento da assessoria
técnica da Casa. Não vejo nenhum problema nisso.

Da mesma maneira, em relação às contas de 2004 e 2005, do
Governador Aécio Neves, existem ressalvas no que tange à Fapemig
e à aplicação em saúde. Portanto, no que diz respeito a essas contas,
o nosso voto será pela aprovação com ressalva, até porque não havia
previsão na LDO, nem mesmo regulamentação.

Não vejo motivo para tanta celeuma diante desse fato, até porque o
voto é livre. Censurar o voto da Oposição neste ou naquele projeto
não vem ao caso. No entanto, para os telespectadores e para o
público da TV Assembléia, achamos conveniente, nesta declaração de
voto, deixar claro que as situações são distintas. Dessa forma, para
2002, não havia, na LDO, previsão específica de gastos decorrentes
de despesas com órgãos do SUS; e, em 2003, havia.

Em 2003, a intenção era aprovar com ressalva, e isso foi
manifestado para o Líder de Governo, Deputado Mauri Torres.
Apresentamos um substitutivo de aprovação com ressalva, que não foi
aceito. Aí, de fato, com a previsão tão nítida na LDO, não caberia
outra posição da Bancada do PT. E mais, não foram só as Bancada
do PT e do PCdoB que votaram dessa forma, porque o número de
votos contrários às contas do Governador foi muito superior ao
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número de Deputados do PT e do PCdoB, em Plenário. Então,
parece-me que a base de governo não concordou muito com as
contas do Governador. Aliás, o Líder da Maioria deveria preocupar-se
mais com a base de governo do que com a Oposição, porque houve
defecção na base de governo, nessa votação.

Por fim, Sr. Presidente, sei que V. Exa. é um regimentalista, mas o
nobre Deputado que me antecedeu parece que está contra a opinião
pública de Belo Horizonte, porque a mesma pesquisa que avaliou bem
o Governador Aécio Neves também avaliou muito bem o Prefeito
Fernando Pimentel. Parece que a pesquisa só vale para o
Governador, e, para o Prefeito, não. Então, aquele perfil aguerrido do
Deputado que me antecedeu ficou esquecido, quando ele se tornou
base de governo.

A população de Belo Horizonte discorda do Deputado que me
antecedeu, apesar de este Deputado respeitá-lo muito, por ser um
excelente Deputado. Repito: a população tem aprovado amplamente o
governo do Prefeito Fernando Pimentel.

O Sr. Presidente - A Presidência chama a atenção do Deputado
André Quintão, porque, ao final, V. Exa. também se desviou do tema
objeto da declaração de voto. Fica registrada a nossa cobrança
regimental.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, acompanhei, com
muita atenção, os encaminhamentos feitos para a votação de matéria
tão importante. No entanto, me surpreendi com algumas intervenções
feitas, e a maioria delas disse respeito à área da saúde.

Sabemos que o governo Aécio, naturalmente, herdou o Orçamento
de seu antecessor, o Governador Itamar Franco, com um déficit da
ordem de 12%. Não nos podemos esquecer disso, para analisar o
primeiro ano do Governador Aécio Neves. Sr. Presidente, analisando
o primeiro ano e os anos subseqüentes, naturalmente vamos valorizar
muito o governo Aécio Neves, que zerou o déficit, trazendo benefícios
para a população de Minas Gerais, em todas as áreas. Sei que trouxe
benefícios, mesmo com as dificuldades do país em que vivemos.

Sr. Presidente, em relação à saúde, o Deputado Carlin Moura disse
que os hospitais de Minas Gerais estão fechando. Há poucos dias,
uma reportagem noticiou que faltam medicamentos aqui e ali, assim
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como faltam exames para a população de Minas. De quem é a
responsabilidade da regulamentação da Emenda nº 29? Essa é a
questão fundamental. O governo de Minas não tem capacidade, não
tem força nem poder para fazer essa regulamentação. Estamos
criticando a falta de regulamentação da Emenda nº 29, mas temos de
saber que não é da competência do governo do Estado fazer essa
regulamentação. Quando criticamos a saúde em Minas Gerais, temos
de entender que os hospitais em Minas Gerais, assim como os
hospitais no Brasil inteiro, vivem da tabela do SUS. Eles não têm
orçamento, trabalham por procedimento. Não vai parcela do
Orçamento do Estado de Minas Gerais para o Hospital Santa Luzia;
vai para o Hospital Santa Luzia o que ele produz. E o que ele recebe?
O que reza a tabela do SUS, que não é reajustada há muitos anos.
Temos de fazer essa crítica. A quem cabe reajustar a tabela do SUS?
Ao governo federal, que não o faz. Esse é o problema. É bom
analisarmos. Precisamos saber dessas coisas, senão a crítica não fica
procedente e perde o seu valor. Como podemos criticar as questões
de saúde no nosso país quando, no ano de 2007, o Orçamento da
União sofreu um corte de 15% para os recursos da saúde? Ora,
quando não temos reajuste da tabela do SUS, quando não temos
reformulação das questões de saúde no País, quando temos um corte
de 15%, como vamos melhorar a saúde no País? A quantia de
R$5.800.000.000,00 é muito dinheiro. Faço essas observações
porque acho que podem ajudar na avaliação que fazemos, até na
questão orçamentária do governo Aécio Neves, que, nessa questão,
sem dúvida alguma, é prejudicado pelos cortes e pela falta de
reajuste. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, tenho
acompanhado, com muito interesse, o andamento, a discussão e a
conseqüente votação das contas do nosso Governador Aécio Neves.
Não vou entrar no mérito da questão, mas gostaria de me solidarizar
com o Deputado João Leite.

Sr. Presidente, fizemos uma retrospectiva do governo Aécio Neves,
cujas contas estamos votando hoje. E a sua votação, acima de tudo, é
o reconhecimento maior do que o Governador tem feito por Minas e
pelo Brasil. A governabilidade de Minas, hoje, é exemplo para o País.
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Minas Gerais tem sido palco para recepcionar Governadores e
Governadoras, a fim de expor como administrar a coisa pública. O
choque de gestão levou o Governador, com seu espírito vigoroso e
determinado, não somente a um empreendimento maior, que é
governar Minas, mas também a saber prestar contas, em primeiro
lugar, a seu povo, ao Tribunal e, particularmente, à Assembléia
Legislativa, que hoje aprova suas contas.

É muito importante, não obstante o aspecto de prestação de contas,
voltarmos os olhos para o passado. Vamos voltar no tempo quatro
anos e buscar desde o primeiro momento em que o nosso Governador
iniciou sua caminhada, que, sem dúvida alguma, tem sido o exemplo
de Minas para o Brasil.

O Deputado Mosconi fez uma brilhante consideração sobre a
Emenda nº 29, dizendo que não se trata de competência nossa, mas
do governo federal, que não a cumpre. Sabemos das dificuldades por
que o governo tem passado, mas ele tem honrado seus
compromissos. Quero dizer a V. Exa. da minha satisfação em votar
com consciência e, acima de tudo, de honrar as contas do Governador
Aécio Neves, bem como as do ex-Governador Itamar Franco. Faço
esse registro para que não paire nenhuma dúvida quanto à sua
aplicabilidade, ao que falta na área da saúde e a outros recursos que
ainda não foram condicionados e aplicados, como bem disse o
Deputado Mosconi.

Presidente Doutor Viana, conseqüentemente, o retrato maior dos
jornais de hoje é o exemplo de Minas, por sua governabilidade e,
principalmente, pelo espírito maior do seu grande administrador. Esse
é o sentimento da população mineira e do Brasil. Faço esse registro,
ratificando as manifestações feitas pelos ilustres parlamentares. Sem
dúvida alguma, temos gosto de votar as suas contas, da forma como
foram propostas e apresentadas nesta noite. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Quero dizer que, com todas as dificuldades
de entrosamento entre o governo federal e o estadual, o ex-
Governador e ex-Presidente Itamar Franco sempre cumpriu o seu
compromisso em relação à saúde. O Deputado Carlos Mosconi, como
os Deputados João Leite e Dalmo, disse muito bem que, por falta de
recursos, não fez mais. E esses recursos vêm do governo federal.
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Realmente, a Emenda nº 29 ainda não foi deliberada, fazendo falta
não apenas a Minas, mas ao Brasil. Mas todos conhecem a
honestidade do ex-Governador e ex-Presidente Itamar Franco, que
sempre conduziu muito bem os destinos de Minas e do País. Por meio
da votação, esta Casa dá resposta, à altura, ao povo mineiro.

Da mesma forma, ocorre com o nosso jovem Governador Aécio
Neves. As pesquisas do Data Folha mostram que mais de 70% da
população mineira considera o seu governo ótimo e bom. Se
considerarmos positivo o regular, o nosso Governador terá mais de
90% de aprovação. Isso realmente é um orgulho para todos os
mineiros. A gestão do nosso colega Deputado Pestana tem sido
impecável, bem como a do nosso Secretário Marcelo. O governo de
Minas Gerais tem sido exemplo para o Brasil e para o resto do mundo.
É referência da ONU. Temos, portanto, de aplaudi-lo. O povo de
Minas Gerais orgulha-se do seu Governador. E, em pouco tempo, se
Deus quiser, o Brasil também se orgulhará do trabalho do Governador
Aécio Neves.

Quero  registrar o nosso voto favorável ao Governador Itamar
Franco - homem probo, conhecido pelos brasileiros por sua seriedade
e honradez, realmente emblemático em nosso país - e, da mesma
forma, ao nosso Governador Aécio Neves, que faz história em Minas e
no Brasil. Muito obrigado.

Quero registrar o nosso voto favorável ao nosso Governador Itamar
Franco, homem probo, que o Brasil todo conhece pela seriedade e
pela honradez, que é realmente emblemática em nosso País, e ao
nosso grande Governador Aécio Neves, que faz história em Minas
Gerais e no Brasil.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero dizer que votei
favoravelmente às contas, pela convicção e por ter participado, como
Secretário Adjunto de Saúde do governo.

No que tange à Emenda nº 29, todos sabemos, é de conhecimento
inclusive dos juristas do Brasil todo, que ela é genérica. Tornou-se
quase inócua. Foi apenas um recurso que se buscou depois que Adib
Jatene peregrinou no Congresso, de pires na mão, e o convenceu a
votar a CPMF. Infelizmente, essa contribuição não é destinada à
saúde pelo governo Lula.
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No Estado de Minas Gerais, a partir do dia 1º de janeiro, quando o
Governador Aécio Neves tomou posse, ele tinha um programa de
governo. Primeiramente, teve a coragem de colocar a Constituição na
Mesa. Não vimos nos governos de Minas Gerais alguém mais
audacioso do que o Governador jovem, com compromisso com a
campanha que pregou. Começou, então, uma marcha para que, de
fato, exista o Estado Democrático de Direito. Então, a nossa
Constituição começou a ser cumprida. Mirou-se na nossa
Constituição, que é a promessa de vida. Ele teve todo um plano
traçado, por meio de seus programas estruturadores em todas as
secretarias. De forma pedagógica, mostrou não só aos seus
auxiliares, mas também ao Parlamento mineiro, que lhe deu,
inusitadamente, uma lei delegada, para fazer as reformas necessárias
para esse povo, o que é bem administrar.

É muita coragem cumprir o que está escrito na Constituição com
relação à saúde. Houve uma verdadeira revolução nessa área, porque
estabeleceu as prioridades. Instituiu, num primeiro momento, o
transporte sanitário em toda a Minas Gerais. A maioria dos Municípios
mineiros não tinha nem sequer uma ambulância para servir de
transporte, para atender o SOS, para salvar a vida das pessoas que
moram mais distante, levando-as para um centro maior. Sou
testemunha de que o Governador destinou uma soma vultosa de
recursos, comprando mais de mil ambulâncias para, primeiramente,
transportar os pacientes para os locais distantes. Minas Gerais tem
sete regiões totalmente diferentes, pois não há distribuição
homogênea. O projeto do Governador foi calculado por pessoas que
se dedicam à saúde, fizeram um planejamento na Secretaria, num
laboratório sociológico, diminuindo, assim, a distância para esses
pacientes. Enfim, ele criou o primeiro programa de transporte
sanitário.

Após esse projeto, ele criou o Programa Viva Vida, que sintetiza a
busca da eugenia, que é o bem-nascido, fazendo com que o mineiro
nasça hígido. V. Exa. , Sr. Presidente, sabe disso. Ele cuidou disso.
Como? Na prevenção, desde a concepção até o nascimento. Na
prevenção de doenças, cuidando da grávida, transportando-a no
momento certo. Criou tudo isso, inclusive uma rede de maternidades
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compatíveis com a medicina de Primeiro Mundo nas cidades-pólo.
Sou testemunha porque, em Patos de Minas, por exemplo, temos um
CTI neonatal, para onde são encaminhadas pacientes dos mais
diversos lugares, não apenas do Alto Paranaíba. Há uma
reciprocidade entre essas maternidades de alto risco, onde temos um
CTI neonatal, que vai do 1º ao 30º dia de vida, podendo a criança, às
vezes, ficar até mais. Nessa maternidade, muitas vezes a criança
nasce melhor que em uma maternidade particular porque há um
pediatra disponível, além de toda uma tecnologia montada.
Conseguimos fazer sobreviver criança de até 500gr e, quando vemos
essa criança completar um ano de vida, temos a enorme alegria de
vê-la bem nascida. Isso foi implantado em hospital público.

Hoje, em Minas Gerais, a mãe pobre dá à luz e recebe todos os
cuidados de uma paciente que dá à luz em um hospital particular de
alto luxo. Pelo menos lá em Patos isso acontece. E não é apenas lá,
isso acontece em todas as macrorregiões de Minas Gerais. O governo
estabeleceu um mapa das macrorregiões, com um sistema de
referência e contra-referência, e das microrregiões. Está tudo
caminhando. Estamos construindo uma saúde melhor para o povo de
Minas Gerais.

Em terceiro lugar vem o PSF. O PSF tem dinheiro federal. Vou
sintetizar, meu caro Presidente. O governo coloca dinheiro no PSF.
Coloca de R$1.000,00 a R$2.000,00 por equipe. Fora o dinheiro
federal, Minas Gerais coloca esse dinheiro. Enfim, na saúde, existem
as emergências, as urgências, etc., em que o governo colocou uma
quantia vultosa, fazendo com que a saúde de Minas Gerais seja, hoje,
um exemplo para os outros Estados. Queria falar muito mais porque
existem muitas prioridades, mas, como não tenho tempo, sintetizo
com o seguinte: estabeleceu o choque de gestão e, a partir daí,
conseguimos o déficit zero. É lógico que existe aí toda uma
sistemática, mas gostaria de dizer que as contas do Governador Aécio
Neves espelham realmente a atividade de um Governador que se
dedica diuturnamente, com sua equipe, ao Estado e a fazer com que
tenhamos o melhor lugar para se viver. Por isso votamos
favoravelmente às suas contas.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente e demais Deputados,
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depois do breve tributo de Hely Tarqüínio à eugenia, quero ser
extremamente simplório e fazer aqui uma pequena avaliação. Acho
que, no calor da discussão, estão trazendo para esta Casa um debate
que não é próprio do Parlamento mineiro. As relações institucionais,
as relações do dia-a-dia e as relações de fraternidade e amizade, em
que pesem às ideologias e aos diferentes caminhos que levamos na
construção da nossa caminhada política, não podem trazer para esta
Casa embates que possam ferir de morte nossos companheiros.
Havemos de nos respeitar uns aos outros para que possamos estar
aptos, ao chegar aqui, a votar com serenidade. Devemos deixar que
as disputas e os embates políticos que virão para o próximo ano e
para outros, sejam colocados nas ruas, nos nossos redutos eleitorais.

Quero também mencionar um pequeno exemplo dessa questão do
déficit de 12%. Se resumirmos, teremos o seguinte: se pegarmos um
sujeito que ganha R$360,00 por mês, e multiplicarmos 13 salários,
teremos R$4.680,00 por ano. Se ele entra devendo 12%, no dia 1º de
janeiro, quando começa o ano, já deve algo em torno de R$500,00. O
que precisa fazer para cumprir institucionalmente sua conta de água,
luz, telefone ou seu plano de saúde? Precisará fazer hora-extra, e foi
isso que o governo de Minas fez para equilibrar suas contas.

Ressalto também que a LDO - e lembro que ela foi votada nesta
Casa, em que pese a que um governo a colocou, e outro não, como
parâmetro de direcionamento - não serve de balizador, pois a lei maior
é a Emenda Complementar nº 29, que não está sendo regulamentada
- ressalto - por falta de vontade política da esfera federal, pois, quando
o for, não se poderá falar se módulo sanitário, esgoto, banheiro ou
transferência de recurso para a Santa Casa entra ou não nos 12% da
saúde. Portanto, é necessário regulamentar a Emenda nº 29 e, como
falou o Deputado Hely Tarqüínio, é inócua essa discussão. O
importante é estarmos aqui para fazer todas essas discussões.

Sr. Presidente, quero dar um abraço no Deputado Federal Leonardo
Matos que nos visita. 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
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extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
42/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
43/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
260/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo
- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, 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
Ata

- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e 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 os Projetos de Resolução nºs 1.151/2003 e
1.897/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

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

Ribeiro Silva, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Resolução nºs 2.702/2005 e 3.815/2006 sejam
apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 42/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Curvelo 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. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 43/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
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Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 260/2007, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de São Gonçalo do Pará o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 260/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, como não há quórum,

solicito, de plano, o encerramento da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária 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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/3/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Luiz Tadeu
Leite, por indicação da Liderança do PMDB) e Fábio Avelar
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(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do
BSC), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. José Mário Ferreira dos Santos,
sentenciado da Penitenciária Prof. Jason Soares Albergaria, de São
Joaquim de Bicas, em que encaminha documentos, solicitando a esta
Comissão sejam tomadas as providências para coibir atos abusivos
que vêm sendo cometidos por essa administração penitenciária;
Desembargador Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional
e Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no
Campo, encaminhando a esta Comissão cópia da ata da reunião
realizada nesta Capital, no Gabinete do Chefe de Polícia Civil Adjunto,
em 1º/3/2007; e da Sra. Márcia Catarina, Presidente do Centro de
Referência da Cultura Negra - Cerne -, convidando a Comissão para
participar do I Encontro Regional de Comunidades Quilombolas da
Zona da Mata e Vertentes, que será realizado nos dias 23, 24 e
25/3/2007, em Juiz de Fora. 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 126/2007. 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 Carlin Moura, em
que solicita realização de visita às dependências do 5º Distrito Policial
da 6ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, localizada no Bairro Retiro,
em Contagem, para averiguação das condições de recolhimento e de
saúde das mulheres lá detidas; e Antônio Júlio, em que solicita
realização de audiência pública, com os convidados que menciona,
para dar prosseguimento à apuração de denúncias de negligência
ligada à ocorrência de óbitos na Irmandade do Hospital da Santa Casa
de Poços de Caldas. 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, 29 de março de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Carlos Mosconi - Ruy

Muniz.
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/3/2007
Às 13h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Ana Maria Resende e Maria Lúcia Mendonça
e os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos
Sávio, Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro, Gustavo Corrêa,
Agostinho Patrús Filho, Carlos Mosconi, Deiró Marra e Lafayette de
Andrada. 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 debate público sobre o tema:
"Perda de renda do produtor rural na atual fase de crescimento do
agronegócio mineiro e brasileiro". A seguir, interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Carlos Melles,
Deputado Federal; Roberto Simões, Presidente da Faemg; Alysson
Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura e Consultor; Ronaldo Ernesto
Scucato, Presidente da Ocemg; Hudson Lídio Navarro, Vice-
Presidente da Federaminas; Carlos Henrique Moreira Carvalho, ex-
Presidente da Cooperativa de Santa Rita do Sapucaí - Cooperrita - e
representante de cooperativas, sindicatos e produtores rurais da
região; João Roberto Puliti, Diretor da Faemg; e Roberval Andrade,
Diretor da Emater-MG, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos
Arantes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. É recebido requerimento do
Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja encaminhada às
autoridades que menciona proposta de criação de movimento nacional
de defesa do setor agropecuário denominado Ordem e Progresso com
Dignidade no Campo, com as características que relaciona.

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.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Getúlio Neiva -

Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução nº 2.702/2005; discursos dos
Deputados João Leite e Padre João; encerramento da discussão -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 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 - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - 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 20h14min, 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
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 1.151/2003 e 1.897/2004, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, os Projetos de Lei
nºs 42, 43 e 260/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã, e o Projeto de Resolução nº 579/2007, apreciado
na reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da 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 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 João
Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, venho à tribuna para discutir o Projeto de Resolução nº
2.702/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira. Temos a
oportunidade, especialmente nesta noite e à tarde também, de
apreciar essa matéria que já tramita na Assembléia e que recebeu
parecer das comissões. Colocada em pauta para votação, podemos
proceder a sua discussão.

Trata-se de matéria importante: as contas do Governador do Estado.
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Na reunião extraordinária de ontem, à noite, aprovamos as contas do
Governador Itamar Franco e também do Governador Aécio Neves, de
2003. Agora, está em discussão as contas do Governador Aécio
Neves relativas ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2004.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado João
Leite, queria apenas sublinhar que 2004 foi o ano em que realmente o
choque de gestão, implementado pelo governo Aécio Neves, frutificou.
O ano de 2004 foi o primeiro em que o governo Aécio Neves trabalhou
com orçamento produzido pelo próprio governo, porque, em 2003, ele
trabalhou com orçamento produzido pelo governo que saía, o de
2002. Curiosamente, no orçamento que vigoraria em 2004, o governo
teve a coragem de consignar um déficit de R$1.400.000.000,00. Esse
valor estava no Orçamento.

O Deputado João Leite - Algo histórico, Deputado. Há muitos anos,
estou nesta Assembléia e foi a primeira vez que vi um governo ter a
coragem de enviar à Assembléia uma mensagem com o déficit
consignado no Orçamento.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Acredito que essa
seja a primeira experiência no Brasil, nenhum Estado ou Município fez
isso. Consignou realisticamente o que era esperado ao final do
exercício: um déficit de R$1.400.000.000,00, mas estava em curso o
choque de gestão. O resultado do ano foi um superávit de
R$90.000.000,00. Ou seja, o governo inicia o ano esperando um
déficit de mais de R$1.000.000.000,00 e o termina com um superávit
de R$90.000.000,00. Esse foi o ano do déficit zero, em que, pela
primeira vez na história da república, um Estado conseguiu, num
exercício, gastar somente aquilo que arrecadou. Continuarei
rapidamente, pois não quero tomar o tempo de V. Exa. Gostaria de
lembrar aqui que a Oposição hoje, à tarde, tentou argumentar que o
governo de Minas, em 2004, não cumpriu as determinações legais,
sobretudo no concernente à saúde. Tenho em mão a mensagem que
diz: (- Lê:) “O Estado enquadrou-se na trajetória do ajuste da dívida
consolidada líquida determinado pela Resolução do Senado nº 40, de
2001; cumpriu a meta de superávit primário fixada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias; aplicou os valores mínimos constitucionais na
manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental; e
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observou os limites para as despesas com pessoal fixados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, nos termos da metodologia adotada pela
Secretaria do Tesouro Nacional”.

E a Oposição vem dizer que, no tocante à saúde, ele não cumpriu as
metas exigidas. Volto a insistir no que já disse antes e repito: a
Emenda Constitucional nº 29 não fala o que são considerados gastos
com saúde. Determina que seja feito um gasto mínimo de 12%, mas
não fala se saneamento é gasto com saúde; se compra de remédio é
gasto com saúde; e se pagamento de médico é gasto com saúde; não
há fixação de parâmetros.

Deputado João Leite, apenas para o conhecimento de V. Exas., Srs.
Deputados, quero dizer que o governo federal colocou
R$360.000.000,00 no programa Farmácia Popular, na rubrica da
saúde. Pode ou não pode? Não sei. O fato é que colocou. O governo
federal colocou R$54.000.000,00 para a Agência Nacional de Saúde
no serviço burocrático de regulamentação do plano de saúde. Isso é
gasto com saúde? Não sei. O governo federal colocou, nos programas
de saúde, todo o orçamento de combate à fome do Ministério do
Desenvolvimento Social, mais de R$1.000.000.000,00. Isso é gasto
com saúde? Não sei. A lei não fala, e o governo federal fez. Não
procede aqui a crítica da Oposição de que o governo de Minas faz
gasto de outras naturezas e coloca na rubrica da saúde. Digo mais: o
governo federal aplicou R$3.000.000.000,00 do Ministério das
Cidades e do Desenvolvimento Social na rubrica da saúde. E a
Oposição vem dizer que Minas está gastando recursos diferentes, que
não deveriam ser canalizados para a saúde. O Deputado Arlindo
Chinaglia, Deputado do PT, Presidente da Câmara dos Deputados,
declarou, em alto e bom som, que moradia e saneamento têm impacto
direto na saúde e, portanto, devem ser colocados na despesa da
saúde. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que pode lá
pode aqui. O governo federal do PT não pode fazer lá uma coisa e o
seu Partido aqui, em Minas, dizer que a mesma coisa está errada.
São dois pesos e duas medidas. São dois critérios, e isso não
podemos admitir.

Concluindo, Deputado João Leite, digo que o governo do PT do
Estado do Piauí consignou, na rubrica da saúde, gastos com
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alimentação, atendimento à saúde penitenciária, com o Instituto de
Previdência, com o Instituto de Previdência dos Municípios e
despesas com taxas hospitalares. O governo do PT do Estado do
Mato Grosso do Sul colocou, na rubrica da saúde, gasto de
assistência social, gasto com casa populares e fez aprovar uma lei na
Assembléia Legislativa, chamada Lei do Rateio, que permite que o
governo distribua o dinheiro da saúde e da educação em todas as
áreas. Assim, dinheiro que era para a saúde foi utilizado na
manutenção da máquina estatal, em ações administrativas, em gastos
com hospedagem, tudo isso na rubrica da saúde. Agradeço o aparte,
Deputado João Leite. Dentro da serenidade e do bom senso, o
governo de Minas tem utilizado, na rubrica de saúde, gasto com
saneamento, com ambulância e com remédios. São matérias, embora
a lei não diga nada, afetas à saúde. Não pode é colocar na rubrica da
saúde despesas administrativas, despesas com viagens, como tem
feito o governo federal e o de outros Estados administrados pelo PT.
Era esse o aparte, Deputado. Agradeço e reitero, mais uma vez, que
devemos votar pela aprovação integral das contas relativas ao ano de
2004 do governo Aécio Neves. Foi um grande ano, de déficit zero. De
um déficit de mais de um R$1.000.000.000,00, o governo reverteu
para o superávit de mais de R$90.000.000,00. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Deputado Lafayette de Andrada, V. Exa.
trouxe a essa discussão dados e elementos importantíssimos. De
alguma forma, esses dados desmentem várias questões já expostas.
Nessa discussão, o que temos de mais importante é a nossa
experiência com esse governo. Um governo que assumiu Minas
Gerais com gravíssimas dificuldades e fez a transição com muita
competência. Além do déficit apresentado por V. Exa. em seu aparte,
Deputado Lafayette de Andrada, sei que, com seu brilhantismo, irá
fazer essa discussão da tribuna. O governo também teve uma atenção
especial no arranjo do Estado. Quando o governo Aécio Neves
assumiu o governo de Minas Gerais, os servidores públicos recebiam
o pagamento em sete chamadas. Era essa a maneira pela qual os
servidores do Estado recebiam, alguns tinham de esperar pela sétima
chamada. E, hoje, o governo do Estado anunciou que todos os
servidores de Minas receberão seus salários até o dia 5. Então, é
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impossível ir contra os números. O que dizer sobre eles? Os números
comprovam a eficiência desse governo e a transição segura que
realizou. Como o Deputado Lafayette de Andrada assinalou, é um
governo que teve a coragem de mostrar o déficit. Apresentou o
Orçamento, mostrando para a população de Minas Gerais, com muita
transparência, as dificuldades do governo. Mas venceu. Venceu com a
contribuição do povo de Minas Gerais. Venceu com a contribuição dos
servidores do Estado, que entenderam a situação. Venceu com o
apoio irrestrito desta Casa e das Lideranças, que acreditaram na
proposta. Apesar de tantos puxarem o Estado de Minas Gerais para
trás, o governo conseguiu realizar essa transição, com todo esse
apoio que recebeu. Os dados, portanto, demonstram a seriedade do
governo. Sei que esta Casa aprovará as contas do Governador Aécio
Neves. E me incluo nessas contas, porque estive como Secretário de
Estado em seu governo, e podemos falar das dificuldades que
enfrentamos ao realizar aquele trabalho. O ano de 2003, Deputado
Wander Borges, foi de enchentes em Minas Gerais. Um governo com
déficit orçamentário enfrentando as águas de janeiro, de fevereiro.
Lembro-me do estádio do Mineirão abrigando mil pessoas de Belo
Horizonte, que estavam seguras ali, porque a Prefeitura da Capital
não dispunha de mais nenhum lugar para levar as vítimas das
enchentes. Chegamos ao final de 2003 com todas as dificuldades. O
ano de 2004 foi de acertos, para que o funcionário público pudesse
receber em dia, pagando aquilo que lhes era devido há muitos anos
de verbas retidas. Por isso, essas contas devem merecer a atenção e
a aprovação por parte das Deputadas e dos Deputados desta Casa.
Os números estão aí. A aprovação popular de uma administração
séria está aí. E, hoje, o governo anuncia mais investimentos no
Estado, de aproximadamente R$4.000.000,00, que serão aplicados na
região de Congonhas, mais precisamente em Jeceaba, onde teremos
uma nova siderúrgica, que gerará 4 mil empregos na etapa inicial de
implantação e, depois, no decorrer do trabalho, 2 mil empregos. Este
é o governo cujas contas estão sendo avaliadas. É um governo sério,
que não merece algumas observações por membros desta Casa que
não estão de acordo com a sua trajetória. É um governo reconhecido
pela população de Minas Gerais. Quero encerrar minhas palavras, Sr.
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Presidente, pedindo o apoio desta Casa à aprovação das contas do
governo relativas ao exercício de 2004. Que todos possamos dar a
mesma demonstração que o povo de Minas Gerais deu ao aprovar - e
o tem feito, os números estão aí - o governo Aécio Neves. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, vou discutir o Projeto de Resolução nº 2.702/2005 e
gostaria de contar com a compreensão de todos, porque pode parecer
pedante trazer todo o trabalho dos técnicos, dos Auditores do
Ministério Público, dos Conselheiros e apresentá-lo aqui, onde todos
apresentaram suas ressalvas. As ressalvas apresentadas aqui pelas
equipes não foram feitas pela Oposição. Ninguém da Oposição é
Conselheiro no Tribunal, e aqui as ressalvas foram feitas pelos
Conselheiros. Não há ninguém do Ministério Público - que deveria
estar lá de forma provisória, mas já está há cinco anos - que seja da
Oposição. Os próprios Procuradores, fazendo o papel do Ministério
Público Especial, que não existe, fizeram as ressalvas. Quando
fazemos alguma citação e não mostramos a fonte, podem acontecer
dúvidas. Por isso, quero ler algumas coisas de uma fonte assinada.
Uma primeira parte foi assinada por 20 técnicos do Tribunal de
Contas. Foi um trabalho sério. Podem ver o calhamaço que tenho nas
mãos. São 1.024 páginas. Às vezes, falam que a Oposição diz que
existem problemas nos gastos do governo. Mas não é a Oposição,
está no relatório. Esse relatório mostra o gasto incorreto com
publicidade, sobretudo no ano de 2004. Devemos nos lembrar que foi
o ano das eleições municipais, em que o Governador perdeu a eleição
em inúmeras Prefeituras e veio, então, com a propaganda maciça,
lançando, antes do prazo, o Programa Déficit Zero. E a empresa que
fez essa propaganda foi a SMP&B, do Marcos Valério. Estão aqui
todos esses comprovantes. Quero contar com a compreensão dos
senhores ao discutir esse Projeto de Resolução nº 2.702, das contas
do Governador do Estado, no exercício de 2004.

Antes de falar sobre o próprio parecer, quero acentuar a reflexão
que vinha fazendo, ou seja, nenhum projeto de resolução tem os
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pressupostos exigidos por lei, vem acompanhado do parecer do
Ministério Público Especial, do Tribunal de Contas, deixando de
cumprir as atribuições constitucionais, o que é grave. Não é normal
esta Casa permitir a tramitação de um projeto sem os pressupostos
legais, sem as documentações necessárias. Mas, infelizmente, isso
ocorreu. Como já disse, se faltar qualquer documentação durante a
tramitação de um simples projeto de lei que declare a utilidade pública
de determinada entidade, ele é barrado. Esta Casa criou uma
comissão especial, instalada em 2003, que reconheceu a
inconstitucionalidade por não haver Ministério Publico especializado
no Tribunal de Contas. A comissão prevê que o Ministério Público,
junto ao Tribunal de Contas, é exercido por Procuradores de Justiça,
integrantes do Ministério Público Estadual. Compete a este promover
a defesa da ordem jurídica. Entre suas atribuições, consta a execução
dos julgados do Tribunal, adotando as providências necessárias ao
seu cumprimento. A Constituição mineira de 1989 não reconheceu a
exigência de um Ministério Público Especial especializado em temas
ligados à fiscalização de contas públicas. Tal impropriedade foi objeto
de ação direta de inconstitucionalidade - Adin nº 2.068 -, requerida
pelo Procurador-Geral da República e julgada em 3/4/2003. É por isso
que está em vigor. Portanto, em 2003, esse Ministério já deveria ter
sido instalado. Isso foi reconhecido pelos próprios Deputados
membros da comissão especial. O Ministro Sidney Sanches atenta
para a própria natureza do Ministério Público que atua perante o
Tribunal de Contas. “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 deverão ser
profissionais com conhecimento específico na área de fiscalização
financeira e orçamentária”. O próprio relatório elaborado por esta
Casa diz: “Quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
precisamente nesse momento o Tribunal de Contas vive uma situação
peculiar, pois, desde o dia 3 de abril deste ano, o STF considerou
inconstitucional a forma 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. Nessa época,
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ou seja, em abril de 2003, quando o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 124 da Constituição mineira, o Procurador
de Justiça de Minas Gerais retirou os membros do Ministério Público
que atuavam junto ao Tribunal de Contas, para evitar um ato de
improbidade”. Essa foi a justificativa utilizada para retirar os membros
do Ministério Público.

O próprio Presidente do Tribunal de Contas, à época, Conselheiro
Simão Pedro Toledo, enviou à Assembléia um projeto de lei
complementar para regularizar a situação e, em sua justificativa,
também alegava: “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 Especial junto ao Tribunal
de Contas, sob pena de nulidade”. Na noite de ontem, chamei a
atenção do Presidente que dirigia os trabalhos. Essas são palavras do
Conselheiro Simão Pedro Toledo. ( - Lê:)

“Por outro lado, considerando disposições legais e constitucionais, é
essencial a participação do Ministério Público 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 a grande maioria dos processos autuados e com vistas ao
Ministério Público.”

A despeito de o próprio Procurador de Justiça ter retirado os
representantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para
não incorrer em improbidade administrativa, de o próprio Presidente
do Tribunal ter enviado à Assembléia projeto de lei complementar para
regularizar a situação, o que fez o Governador? Para suprir a
ausência do fiscal da lei no Tribunal de Contas, nomeou quatro
Procuradores do Estado, portanto, ligados ao Executivo, para
exercerem essa função, que, conforme a Constituição, deve ser de
carreira independente. Nomeou alegando que seria em caráter
precário. Isso já dura quatro anos. Há advogados fora de sua função.
Nas palavras do Conselheiro do próprio Tribunal de Contas, sem
preparo na linha específica de fiscalização.

Por causa da minha fala ontem, recebi um “e-mail” de um cidadão, o
Procurador do Estado Danilo de Castro, que deve estar nos
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acompanhando agora, pela TV Assembléia. Ele exagerou, de forma
desrespeitosa, e questionou inclusive minha eleição, porque sou
padre, alegando que ela se deu graças à Igreja. É um desrespeito,
pois sou padre e sou cidadão, e tenho o direito de me eleger como os
médicos, professores, fazendeiros e empresários, como há inúmeros
aqui. Estou no segundo mandato. Se não houvesse aprovação da
sociedade, não seria reeleito com mais de 50 mil votos, sem
apadrinhamento de Secretários de Estado, sem emendas de
Orçamento, sem apoio do Governador. Fui eleito pelo voto de
cidadãos conscientes que avaliaram e deram a resposta ao meu
trabalho. Dirijo-me ao Procurador do Estado Danilo de Castro.

Ontem, à noite, fiz uma comparação, alegando não ser moral, legal
e constitucional o próprio Governador enviar Procuradores para
exercerem o papel do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de
Contas, pois é como se eu enviasse meus contadores para fiscalizar
minhas próprias contas. No “e-mail”, ele cita a Constituição do Estado
para me questionar e pede que eu a leia.

Ora, foi exatamente o art. 124 da Constituição mineira que foi
declarado inconstitucional pelo STF. Não sou eu que estou falando,
mas o Supremo Tribunal Federal, cuja decisão é irrecorrível. Além da
ilegalidade, há a questão ética. São atos do Executivo que estão
sendo julgados. Foram nomeados funcionários desse Poder com certo
relacionamento com pessoas importantes do governo, o que agrava a
situação, para serem cedidas ao Tribunal de Contas. Devemos
questionar, sim, a imparcialidade desses Procuradores do Estado.
Como se não bastasse, eles também têm a função de fiscalizar o
próprio Tribunal de Contas. Mas esses funcionários estão lotados
nesse Tribunal e, além de não terem a formação específica nem haver
passado em concurso específico, não têm o respaldo da lei, e
recebem salário do próprio órgão. Imaginem eu pagar alguém para
fiscalizar-me. Com que isenção ocorre essa fiscalização? Como esses
profissionais poderão contrariar os seus próprios patrões? Foram,
portanto, nomeados quatro Procuradores, dos quais citarei os nomes.
Um deles ganhava cerca de R$5.000,00 e foi para o Tribunal de
Contas ganhando R$17.000,00. Os outros ganhavam em torno de
R$3.500,00 e passaram a ganhar R$10.000,00 e R$12.000,00. Os
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quatro servidores nomeados são os seguintes: Sr. José Marcos
Rodrigues Vieira, marido da Sra. Maria Celeste, Auditora-Geral do
Estado, que era Procurador do Estado da Classe Especial, apostilado
no cargo em comissão de Procurador-Chefe, para o cargo de
Procurador-Chefe do Ministério Público junto do Tribunal de Contas;
Sra. Juliana Campos Horta de Andrade, parente próxima do assessor
jurídico do Governador, Procuradora do Estado da Classe Especial,
para exercer o cargo de Procuradora do Ministério Público junto do
Tribunal de Contas; Sra. Luíza Cristina Pinto Neto, esposa do
assessor do então Secretário Antônio Anastasia, Procuradora do
Estado da 1ª Classe, para o cargo de Procuradora do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas; Sra. Eliane Cristina da Silva,
Defensora Pública da 1ª Classe, para exercer o cargo de Procuradora
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Ora, que garantia temos da isenção do Tribunal de Contas na
investigação dos gastos públicos? Vale lembrar - e isso, então, é
muito importante - que o Sr. José Marcos Rodrigues, alguns meses
depois de ser nomeado, renunciou ao cargo, alegando que a situação
de precariedade que caracterizava, inicialmente, esse Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas estava transformando-se em
permanente, constituindo-se em uma ilegalidade. E ainda, consta que
devolveu o dinheiro que excedia o salário do seu cargo original
durante o período que permaneceu lá. É um gesto nobre, e para ele
vão meus cumprimentos. Mas ele reconhece que o que era provisório
estava sendo permanente.

É obrigatória a audiência do Ministério Público no caso de
julgamento de contas. Aqui, o parecer dos que estavam exercendo
esse papel. (- Lê:)

“Assim sendo, como os Procuradores que atuam no Tribunal de
Contas fazendo as vezes de membros do Ministério Público são
subordinados ao Governador do Estado e sequer são membros do
Ministério Público, os processos que julgam as contas do Governador
nos últimos anos, em especial os pareceres prévios, devem ser
anulados por ausência de parecer ministerial, requisito obrigatório do
julgamento de contas.

Por conseqüência, padecem de nulidade os projetos de resolução
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em pauta que aprovam as contas do Governador do Estado referentes
aos exercícios de 2004 e 2005, pois derivam de pareceres prévios
ilegais.

Além desses argumentos, que nos dão base legal para requerermos
o adiamento da discussão dos projetos de resolução, temos ainda o
fato de as irregularidades apontadas pelo relatório técnico não terem
sido sanadas e toda a polêmica que envolve os gastos realizados com
a saúde, a Fapemig e outros.”

Faltam ainda documentos que foram pedidos ao Governador com o
prazo de cinco dias. Foi pedida a prorrogação, e o governo não
explicou ainda. Essa é a conclusão a que chegaram os técnicos,
Auditores e Conselheiros.

No início da semana, quando me referi ao concurso público para o
Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, fui aparteado
pelo Deputado Ademir Lucas, quando disse que o concurso já havia
sido realizado e que alguns aprovados até já haviam sido chamados.

Na verdade, o concurso ainda não aconteceu. As inscrições foram
abertas no período de 26 de fevereiro a 16 de março, e as provas
serão realizadas nos dias 21 e 22 de abril, sábado e domingo.

Corrijo o equívoco do Deputado Ademir Lucas. O concurso não
aconteceu ainda e ninguém foi chamado.

Sr. Presidente, tentarei ser rápido na minha fala. Sei que estou
abusando da paciência dos servidores desta Casa, mas espero que
me compreendam por eu estar cumprindo meu papel.

Este volume que tenho em mão é o trabalho dos técnicos, em que
avaliam ponto por ponto; tudo. Em suas conclusões, relatam a falta de
uma série de documentações e apontam contas que não batem, com
diferenças de alguns R$200.000,00, mas que, no montante, viram
uma quantia enorme. A conclusão dos técnicos é sempre pela
aprovação, com ressalvas.

Um dos problemas é o orçamento para publicidade em 2004. Pelo
que consta, o valor foi pago antes de cumprido o trabalho.

Só à SMP&B, do Marcos Valério, ou seja, ao “valerioduto”, foram
pagos em torno de R$21.000.000,00.

Está aqui: SMP&B, R$3.898.000,00; SMP&B, R$2.850.000,00; DNA,
que é da mesma pessoa, R$1.595.000,00. Então, conforme dizia na
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introdução, isso se refere ao período que vem depois das eleições de
2004, no lançamento do déficit zero. Todavia, segundo a própria
avaliação dos técnicos, há irregularidades no tocante à existência,
anteriormente, de notas, uma vez que isso foi lançado no início do
ano.

Chamo a atenção de todos para uma questão. Constam aqui as
assinaturas de 20 técnicos, ou seja, de toda a comissão que elaborou
este relatório. Quer dizer, os técnicos, com muita competência,
dedicaram muito tempo para elaborá-lo. Além do mais, gastou-se
dinheiro na realização deste trabalho. Por isso, o parecer dos técnicos
tem de ser levado a sério. Não podemos tomar uma decisão política e
ignorar a parte técnica. Isso vale também para nós, como Deputados
desta Casa.

Ao que me parece, essa questão não ficou clara na semana
passada, quando tratei do assunto. Como eu disse, embora o
Deputado tenha poder, já que foi eleito pelo povo, ele jamais deve
ignorar o trabalho, a dedicação dos técnicos, que fazem pesquisas,
realizam estudos e elaboram minutas de pareceres para apresentar
aos parlamentares. Na verdade, lá o parecer tem efeito legal. Porém,
aqui, nossos consultores elaboram minutas de pareceres, embora
sejam assinadas pelos Deputados. Por isso, apelo aos colegas
Deputados que nunca ignorem a posição dos técnicos.

No resumo do Balanço Geral, salienta-se que é necessária uma
explicação, frente aos próprios instrumentos legais de planejamento e
execução orçamentária.

Vejamos alguns itens que eles listaram: “Descumprimento do art. 4º
da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias não dispõe sobre as normas relativas ao controle de
custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com
recursos do Orçamento; ausência de dedução para cálculo da receita
corrente líquida da contribuição de serviços e patronal relativa à
saúde; ausência de atualização da receita orçamentária no Balanço
Orçamentário Fiscal; diferença no valor de R$591.992,17 no tocante
ao montante registrado no Siace como despesa realizada no Projeto
Estruturador de Redução de Criminalidade no Estado de Minas
Gerais. Trata-se de R$65.292.322,90, e o valor informado no relatório
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de execução de investimento em programas sociais do Balanço Geral
do Estado é de R$64.700.330,73.

Em relação à gestão financeira e patrimonial, divergência entre o
valor da despesa realizada com equipamentos e materiais
permanentes, constantes, então, do demonstrativo da administração
direta, segundo a natureza da despesa por item, ou seja, o
equivalente a R$104.662.735,69. E o valor apurado com a aquisição
de bens móveis no Demonstrativo da Variação Patrimonial, que era de
R$62.615.407,27.

Classificação indevida dos itens pertinentes ao elemento de despesa
52, Equipamentos e Materiais Permanentes, no valor de R$30.487,72;
divergência entre o saldo de bens imóveis apurados a partir das
variações patrimoniais, R$470.900.427,71, e o saldo computado no
balanço patrimonial da conta de bens imóveis de R$142.001.002,00,
no valor de R$471.966.285,28.

Então, há uma série de pontos em relação à educação. No item 3,
há quatro pontos; depois, no item que se elenca 3.2, em relação à
cota estadual. Em relação à saúde, educação e outros, são muitas
coisas.

Saúde: inclusão no cômputo das despesas com saúde para fins de
cumprimento da Emenda à Constituição nº 29, de despesas “a priori”
não correlacionadas diretamente a ações e serviços públicos de
saúde, conforme discriminados na Seção 5.214 do relatório técnico.

Não é a Oposição que está dizendo isso, não. Está aqui nas
conclusões. Vou reler: “inclusão no cômputo das despesas com saúde
para fins de cumprimento da Emenda Constitucional nº 29/2000, de
despesas ‘a priori’ não correlacionadas diretamente a ações e
serviços públicos de saúde, conforme discriminação na Seção 5.214
do relatório técnico”.

Divergência apurada entre o montante registrado no Relatório de
Execução de Investimentos em Programas Sociais Integrantes do
Balanço-Geral do Estado, R$40.879.782,13, e o informado pela
Secretaria de Estado de Saúde por meio do Ofício nº 73/2005, que é o
montante de R$41.379.769,69. Em razão dessa ocorrência, é
necessário seja apresentado detalhamento por número de empenho e
valor liqüidado das despesas realizadas no Programa Fortalecimento
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e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde -
Pró-Hosp -, referente ao exercício de 2004.

Justamente estou lendo essas ressalvas da comissão técnico-
operacional que subsidiou tanto os Auditores quanto os Conselheiros
e o próprio Ministério Público, que não é especializado, mas está lá
exercendo esse papel junto ao Tribunal de Contas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Padre
João, quero fazer um comentário sobre esses gastos com a saúde,
mas, pelas observações que V. Exa. fez novamente sobre o Ministério
Público que auxilia o Tribunal de Contas, gostaria de ponderar que é
preciso termos prudência na reflexão, ou na avaliação, se é ou não
competente; se é ou não imparcial. Aliás, ontem ouvi, e hoje foi
noticiada, a indicação, a posse de uma Ministra para assumir o
Superior Tribunal Militar. Trata-se de uma mulher, e, primeiramente,
temos de louvar a quebra de preconceitos, de paradigmas, com a
presença de uma mulher nas cortes superiores deste país, com sua
sensibilidade, maturidade, experiência e competência.

Mas essa mulher que tomou posse, indicada pelo Presidente Lula,
num processo previsto pela Constituição, era, até poucos dias,
assessora direta da Presidência da República. Nem por isso vou julgar
que ela não esteja habilitada ou que não tenha capacidade para
exercer uma missão tão nobre - e olhe que estamos falando de
alguém que estará efetivamente julgando.

Ao falarmos de técnicos que assumem a missão de assessorar o
Conselho do Tribunal de Contas, é bom que quem está nos ouvindo
saiba que eles não terão poder de julgar, aprovando ou condenando
as contas. Esses técnicos, a quem V. Exa. se referiu na primeira parte
do seu pronunciamento dizendo de ligações de determinados
Procuradores com elementos da equipe do Governador, não julgarão
contas, pois esse julgamento é feito pelos Conselheiros do Tribunal de
Contas, que são indicados conforme prevê a Constituição mineira,
assim como o Lula acaba de indicar alguém, conforme prevê a
Constituição Federal: dentro da regra do jogo. É preciso que isso seja
dito, pois quem acompanhou esse pronunciamento há alguns minutos
- espero que ainda estejam acompanhando - pode pensar que estão
fazendo as coisas ao arrepio da lei. Não; existem regras no jogo. Se
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essas regras precisam ser mudadas para o Presidente da República
ou para o Governador Aécio Neves é outro aspecto. Mas, se elas aí
estão, é preciso, antes de dizermos se as pessoas são qualificadas,
se têm competência para assessorar, que façamos uma reflexão mais
ampla, evitando coisas como: “aqui em Minas pode, e lá, no governo
federal, não precisamos comentar”.

A minha posição é muita clara, e esta Assembléia votou um projeto
de lei em que os Procuradores que atuarem no Ministério Público,
assim como aqueles que atuarem no Tribunal de Contas, terão de ser
os admitidos por concurso público. É essa a minha posição, a da
Assembléia, e o que está prevalecendo hoje. Está resolvido. Antes,
isso não estava resolvido legalmente, e as coisas foram feitas como a
lei permitia.

Agora quero fazer o meu aparte, que V. Exa. gentilmente me
concedeu, e falar sobre a análise das contas referentes aos gastos
com a saúde. Primeiramente, vejo que há um ponto em comum, e não
somente entre mim e V. Exa. mas também entre toda a Bancada do
PSDB, do PT, e as grandes lideranças que defendem a bandeira da
saúde pública no Brasil, incluindo o Secretário Marcus Pestana e o
Governador Aécio Neves, de que precisamos - aí cabe ao governo
federal, que tem maioria no Congresso Nacional, tem o Presidente da
Câmara e do Senado - colocar em pauta uma lei que regulamente a
Emenda à Constituição nº 29, pois ela estabelece que o Estado, o
Município e o governo federal têm de aplicar um determinado
percentual na saúde, mas ele não foi regulamentado, explicando quais
são os gastos.

Mas não regulamentou dizendo o que é, quais são os gastos. Existe
esse ponto em comum. Tenho números precisos, que posso
apresentar a V. Exa. O governo Lula agiu da mesma forma que o
governo Aécio Neves, sem estar agindo de maneira ilegal. Não estou
aqui querendo justificar um erro com outro. Isso não se justifica. O
governo Lula também usa dinheiro da saúde para aplicar na Funasa,
para saneamento público, no Hospital Militar, no Fome Zero e em
políticas públicas sociais. São todas elas importantes, mas não é o
que queremos. Queremos que o dinheiro da saúde seja aplicado no
SUS, para melhorar o atendimento nos hospitais, nos postos de



48

saúde, para acabar com as filas e aumentar as vagas, para remunerar
de uma maneira mais digna, para que o governo federal possa corrigir
a tabela do SUS. É de competência do governo federal corrigi-la, e ela
está congelada durante todo o governo do Presidente Lula. Se o
governo Lula faz isso, não quer dizer que está fazendo errado, e não
vim aqui para justificar que o governo Aécio Neves aplique de forma
errada. Estou dizendo que nós dois defendemos a regulamentação.
Hoje, não está regulamentada. Quando o governo Lula faz isso, não
está agindo ilegalmente. Está fazendo algo que a legislação brasileira
permite fazer, e o governo Aécio Neves, da mesma forma. Ele não
está ferindo a atual legislação quando aplica parte dos investimentos
feitos na saúde em atividades que ajudam a melhorar a saúde de
maneira preventiva, o que não é uma aplicação direta no SUS. Há
números concretos, com balanço recente, do ano passado, dos anos
de 2006, 2005, 2004 e 2003, de Estados da Federação governados
pelo PT que praticam isso da mesma forma. Lembro que não estou
justificando um erro com outro, estou dizendo que, hoje, a legislação
brasileira não regulamenta, de forma clara, o que são especificamente
os gastos da saúde. Tanto que há um projeto tramitando no
Congresso Nacional. Basta o governo federal querer, e a Bancada
mineira quer. O Deputado Federal Rafael Guerra, Líder da Frente
Parlamentar em Defesa do Sus, do PSDB, grita, pede e implora, todos
os dias, que o governo o ajude a aprovar essa lei, regulamentando os
gastos da saúde. Aproveito este momento para fazer um pedido:
vamos nos unir, PSDB, PT, todos nós, para fazer um apelo ao
Congresso Nacional para regulamentar a Emenda à Constituição nº
29. Não tenho dúvida de que o Brasil inteiro ganhará. O Governador
Aécio Neves também já defendeu isso.

Quando não tínhamos a Emenda à Constituição nº 29, não tínhamos
sequer a garantia de investimentos mínimos na saúde. O que
ocorreu? Fui a Brasília, em caravanas, na época ainda era Prefeito de
Divinópolis, e conseguimos sensibilizar o Congresso. Na época, José
Serra era Ministro. O Ministro e o governo Fernando Henrique
trabalharam com o Congresso, em que tinham maioria para votar a
PEC nº 69, que foi transformada em Emenda à Constituição nº 29. Foi
uma contribuição do PSDB.
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Toda vez que você emenda a Constituição, para uma matéria dessa
natureza, é necessário elaborar uma lei complementar para explicar
como aquela emenda funcionará na prática. Só que o PSDB perdeu a
eleição para o PT. Entrou o Presidente Lula, e, infelizmente, até hoje,
não foi regulamentada a Emenda nº 29. A partir daquele dia, os
Municípios passaram a ser obrigados, gradativamente, a chegar ao
patamar de 15% de aplicação das suas receitas na saúde, e estão
aplicando. Os Estados ficaram obrigados a chegar a um patamar de
10%, e o governo federal ficou obrigado a chegar a um determinado
patamar, em função das suas receitas. Mas cada um tem entendido
de uma maneira o que é gasto com a saúde. Minas teve um cuidado.

O Tribunal de Contas se manifestou por meio do Conselho do
Tribunal de Contas. Não foi por meio de um ou outro Auditor, mas dos
Conselheiros, no Pleno, no Tribunal, no júri. Fizeram um parecer, que
foi aprovado, dispondo que gastos com saúde, para efeito da Emenda
nº 29, seriam aqueles tais e tais. E a Secretaria de Saúde tem
respeitado isso.

Portanto, Deputado Padre João, com todo o respeito a V. Exa.,
como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, estou
absolutamente seguro de que as contas do Governador Aécio Neves
relativas ao exercício de 2004 estão absolutamente dentro da
legalidade. Logo, devem ser aprovadas. Isso não significa que
devamos desistir da nossa luta pela regulamentação da Emenda nº
29, com a qual estou comprometido, assim como V. Exa.

Agradeço imensamente a V. Exa. pela concessão do aparte. Espero
que possamos unir forças para que, mais uma vez, vençamos juntos
esse desafio, em benefício da saúde pública no Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Primeiramente, Deputado Domingos
Sávio, gostaria de me referir aos que estão lá como Procuradores do
governo, exercendo a função de Ministério Público Especial. Em
momento algum, quis dizer que são incompetentes como pessoas. É o
contrário, até elogiei a postura do Dr. José Marcos Rodrigues, que
reconheceu que tinha sido remanejado para lá por um tempo
provisório. Mas, como esse período estava alargando-se muito, ele
saiu, devolvendo o dinheiro que recebia a mais. Uma atitude nobre,
portanto.



50

Em relação aos outros que permaneceram, no que diz respeito à
competência, eles apresentam as ressalvas, posso ler. Estou dizendo
que está errado aonde quer que for, em nível nacional, em qualquer
Estado, seja governado pelo PT, seja pelos democratas. E aproveito
para fazer-lhes a nossa saudação, desejando êxito - o Deputado
Doutor Viana está presidindo esta reunião. Não importa. Temos de
fazer com que esse instrumento do Tribunal de Contas seja levado a
sério. Nesse formato que está aí, não goza de credibilidade,
infelizmente, por mais sérios que sejam tanto os técnicos quanto os
Auditores ou o próprio Ministério Público.

A própria nomeação já foi questionada por nós e pelo Deputado
Laudelino Augusto em outras épocas. Realizamos até uma Comissão
Especial, para discutir a própria composição do Tribunal de Contas, os
Conselheiros. Ora eram indicados pelo Governador - e isso é para
todo o Brasil, não só Minas Gerais -, ora pela Assembléia. Pessoas
indicadas julgariam as contas de quem as indicou. A composição está
errada. Aqui, não tivemos sequer os indicados pelo Ministério Público.
Como prevê a Constituição, seria alternando uma e outra indicação.
Uma vez que não há esse Ministério Público Especial - é um erro -,
que não haja indicação, sendo questionada a presença de alguns
Conselheiros lá justamente por essa ausência.

Quero dizer que essas ressalvas são feitas por eles. Desejo concluir
rápido, porque fico com um peso de consciência em relação aos
servidores desta Casa. Gostaria de ler só as conclusões, onde são
feitas as ressalvas. São todas pontuadas; não há como ler, na
verdade. “Após o estudo do laborioso relatório técnico, esta auditoria
entende que a presente prestação de contas merece parecer prévio
pela aprovação com ressalvas,” - está em letras maiúsculas - “nos
termos do art. 145, II, do Regimento Interno desta Casa, postulando
para que sejam adotados os procedimentos e recomendações
sugeridos. É o nosso parecer”.

O relatório pontua as ressalvas da pág. 839 à pág. 878. Item por
item. Vou ler a conclusão: “De todo o exposto, este Ministério Público,
junto ao Tribunal de Contas, opina pela emissão de parecer prévio e
pela aprovação das contas do Exmo. Governador do Estado de Minas
Gerais, com as ressalvas e recomendações constantes dos autos”.
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O parecer é de Eliane Cristina da Silva e Juliana Campos Horta de
Andrade, a quem faço justiça. Não estou questionando a competência,
e sim dizendo que o formato está errado. Não cabe ao Governador
designar os Procuradores para estar junto ao Tribunal de Contas
exercendo o papel do Ministério Público Especial. Essa é a questão.
Parabenizo-as pelo parecer pela aprovação, porém com as ressalvas.
Foi dado um prazo ao próprio Governador, que pediu prorrogação por
mais cinco dias para apresentar as justificativas, que não
convenceram os Auditores nem o próprio Ministério Público.

São eles que estão falando dos problemas em relação à saúde, e
não a Oposição. V. Exa. sabe que, tendo boa-vontade, dá para
interpretar a lei. Então, vamos interpretá-la favorável ao povo e
garantir, de fato, a saúde. Eles colocam algumas coisas que não têm
nada que ver com a saúde. Pode ter algum ponto que desperte
confusão, mas outros não, mesmo em relação à Fapemig. Está aqui
como ressalva o repasse à Fapemig.

O relatório tem mais de mil páginas. Não dá para ler tudo. Queremos
valorizar o trabalho desses técnicos, como temos de tirar o chapéu
para o técnicos desta Casa porque, sem eles, nós, Deputados, não
conseguimos fazer nada. Temos de respeitá-los e valorizá-los de
forma concreta, não só em palavras, quando procedem a um estudo e
nos apresentam determinado parecer ao qual, às vezes, por
conveniência política, damos uma decisão contrária. Infelizmente está
acontecendo isso nesta Casa, nesta legislatura. São apresentados
projetos de leis interessantes, mas que não levam à sério o trabalho
dos técnicos desta Casa. Aproveito a oportunidade para denunciar
isso. Trata-se de trabalho feito durante meses para nós e, com uma
“canetada” de segundos, num ato irresponsável, jogamos tudo por
terra.

Agradeço a atenção dos senhores e peço perdão aos servidores,
que às vezes chegam aqui às 6 horas da manhã.

Vocês me perdoem, mas, como cidadão e Deputado, tenho de
cumprir o papel de salientar o que julgamos irregular, inconstitucional
e ilegal. A continuação dessa tramitação é passível de nulidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Conto com o seu perdão.
O Sr. Presidente - Deputado Padre João, estamos cumprindo o
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nosso dever e ficaremos o tempo que for necessário. Portanto V. Exa.
não precisa pedir perdão. Aliás, padre é que perdoa. Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.815/2006,
uma vez que permaneceu na ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
29, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

21/3/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho
Patrús Filho e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.374/2006
(Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 3.374/2006 (relator: Deputado Agostinho Patrús
Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 27/3/2007

Às 9 horas, 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 apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 22, 61, 100, 122 e 127/2007. 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 Paulo Cesar (2),
em que pede seja formulado voto de congratulações ao Governador
do Estado por seu esforço para melhorar as condições de segurança
pública; e em que solicita seja realizada reunião para discutir, em
audiência pública, a redefinição da maioridade penal na legislação
brasileira; Sargento Rodrigues, em que pede seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a expansão do serviço de
recolhimento de valores nas casas lotéricas por carros-fortes; e
Delvito Alves, em que pede seja enviado ofício ao Diretor da
Penitenciária Mariano Antunes, em Marabá (PA), solicitando que
Leandro Martins Carneiro possa aguardar julgamento em local
adequado à sua recuperação física e psíquica. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar -

Leonardo Moreira.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2007

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. 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 203 a 207/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 450/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 450/2007
“transfere sede de entidade educacional para capital do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 22/3/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
preceitua o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposta em análise, a Fundação
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Presidente Antônio Carlos, criada pela Lei nº 3.038, de 19/12/63, tem
sua sede transferida para a Capital. O art. 2º dispõe que em até 60
dias a Fundação deverá efetuar a transferência, comunicando o fato
aos órgãos oficiais competentes.

A referida fundação, antes denominada Fundação Universitária da
Mantiqueira, hoje Fundação Presidente Antônio Carlos, tem sede
atualmente no Município de Barbacena. Como anota o autor da
proposta, a Fundação expandiu suas atividades para outras
localidades mineiras e, por isso, em Belo Horizonte terá melhores
condições de atuar e de prestar serviços mais eficientes.

O projeto apenas se limita a autorizar a transferência de sede, o que
poderia ser feito na via administrativa não fosse o disposto no art. 1º
da lei instituidora da fundação, que fixou a sede em Barbacena.

Não se verifica, em seu conteúdo, nenhum vício jurídico. Igualmente,
não se encontram óbices de natureza formal. Apenas se impõe, no
art. 2º, por razões de clareza, definir o momento a partir do qual se
inicia o prazo de 60 dias para a fundação efetuar a transferência, que,
pelo que se vê na proposta, ainda que de modo implícito, é a partir da
publicação da lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 450/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Dentro do prazo de até sessenta dias, contados da

publicação desta lei, a Fundação deverá efetuar a transferência,
comunicando o fato aos órgãos oficiais competentes.”.

Sala das Comissões, 3 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Lafayette de Andrada - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2007

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.297, DE 5 DE ABRIL DE 2007

Estabelece  a filiação ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS -, a partir de janeiro de 1999, de servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo da
Assembléia Legislativa, mediante o recolhimento ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - de contribuições patronais e dos segurados.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Nos termos da Emenda à Constituição Feder al n° 20, de 15
de dezembro de 1998, e do art. 62, XXXVI, da Constituição do Estado,
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. 2° - Ficam ratificados o recolhimento das cont ribuições

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 a continuidade do
recolhimento dessas contribuições a partir de março de 2001.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2007;

219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
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Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.298, DE 5 DE ABRIL DE 2007
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2002.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2002.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2007;

219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.299, DE 5 DE ABRIL DE 2007
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2003.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2003.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2007;

219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.
Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2007
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 639 a
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685/2007 - Projeto de Resolução nº 686/2007 - Requerimentos nºs
286 a 327/2007 - Requerimentos do Deputado Tiago Ulisses, das
Comissões de Meio Ambiente (3), de Transporte, de Segurança
Pública e de Saúde e dos Deputados André Quintão, Carlos Pimenta
(2), Domingos Sávio (4), Weliton Prado, Zé Maia, Agostinho Patrús
Filho e Célio Moreira e outros - Proposições não Recebidas: Projeto
de lei do Deputado Leonardo Moreira - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor,
de Educação, de Administração Pública, do Trabalho e de Assuntos
Municipais e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Gustavo Corrêa,
Leonardo Moreira e José Henrique - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Gustavo Corrêa, Carlos Pimenta, Domingos Sávio e Carlin
Moura - Questão de ordem - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 3/2007 - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados André Quintão, Carlos Pimenta (2),
Domingos Sávio (4), Weliton Prado e Zé Maia; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução nºs 1.151/2003, 1.897/2004 e 579/2007;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Meio Ambiente (2), de Transporte, de Segurança
Pública e de Saúde e dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Célio
Moreira e outros; aprovação - Questão 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 - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - 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 - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
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Neiva - 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
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,

solicitando que esta Casa encaminhe à Pasta de que é titular, até
9/4/2007, sugestões para elaboração do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2008.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
encaminhando Relatório dos Programas Sociais referentes ao
exercício de 2007. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, informando que
designou o Sr. Odilon Pereira de Andrade Neto responsável pelo
relacionamento entre a Secretaria de que é titular e esta Casa e
encaminhando resumo explicativo, dados, orientações e metas dos
principais programas estruturantes até aqui implementados.
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Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, convidando esta Casa a que se faça representar na
reunião da Comissão Preparatória Provisória para a 3ª Conferência
Estadual das Cidades, no auditório da Cohab.

Do Sr. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, encaminhando representação do Vereador Isauro
Calais, subscrita pelos Vereadores que menciona, solicitando que esta
Casa faça gestões junto ao Governador do Estado com vistas a que
atenda as reivindicações dos Defensores Públicos mineiros. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, manifestando a esta Casa pesar pelo falecimento do ex-
Deputado José Gomes Pimenta.

Do Sr. Salvador Rodrigues Moreira, Prefeito Municipal de Serrania,
solicitando apoio desta Casa na defesa do anteprojeto encaminhado
pela Defensoria Pública ao Governador do Estado. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Roberto Costa Alves, Prefeito Municipal de Santa Maria do
Suaçuí, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
176/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 176/2007.)

Do Sr. Paulo Cesar Bregunci, Presidente da Ruralminas,
encaminhando relação nominal, localização, Município e área dos
processos rurais a serem escriturados administrativamente por essa
Fundação, em atendimento ao que dispõe a Constituição do Estado. (-
À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da
Assembléia Legislativa da Paraíba, solicitando informações sobre as
experiências desta Casa no que diz respeito a diversos projetos
especiais implantados por esta instituição.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, encaminhando, em atenção a pedido da Comissão de
Justiça, parecer elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão
relativo ao Projeto de Lei nº 112/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 112/2007.)

Do Sr. Pedro Cândido Fiúza Neto, Juiz de Direito da Comarca de
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Araxá, solicitando providências para a questão relativa aos
Defensores Públicos do Estado. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios
da Fundação Nacional de Saúde (2), encaminhando documentação
referente aos 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. Anália Belisa Ribeiro, convidando os parlamentares para
participar da videoconferência intitulada Construção dos Planos
Estaduais de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Seres
Humanos.

Da Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho, Coordenadora do Comitê
Nacional da Qualidade da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais, convidando os
parlamentares para participar do 1º Seminário Nacional de discussão
do novo marco regulatório do setor, nesta Capital.

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 639/2007
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Luz nos termos da Lei nº 10.848, de 3 de agosto de 1992, e revoga
seu art. 2º.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Luz nos termos da Lei nº 10.848, de 3 de agosto de 1992, passa a ser
a seguinte:

I - 50% (cinqüenta por cento) da área destina-se à construção de
sede da Ordem dos Advogados do Brasil;

II - a parte remanescente destina-se à construção de sede de rádio
comunitária.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
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cinco anos, a contar da data da publicação desta lei, não lhe tiverem
sido dadas as destinações previstas no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 10.848, de 3 de agosto de

1992.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Lei nº 10.848, de 1992, doou, ao Município de Luz

imóvel com área de 335m², situado no Largo da Catedral, desse
Município, para que ali fosse instalada a Câmara Municipal.

Como a nova sede Câmara Municipal de Luz foi construída em outro
terreno, é conveniente aproveitá-lo de outra forma, com benefícios
para a comunidade local. Assim, propomos que o imóvel seja
partilhado pela sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e
uma rádio comunitária.

Na certeza que as finalidades propostas para o imóvel vão ao
encontro do interesse da população de Luz, contamos com o apoio
dos nobres pares para que elas sejam viabilizadas.

- 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 640/2007
Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de

construção e ampliação de escolas públicas no Estado de Minas
Gerais.

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

poliesportivas nos projetos de construção e ampliação de escolas
públicas no Estado.

Parágrafo único - O controle e a fiscalização do disposto no “caput”
caberá à Secretaria de Educação, através das Superintendências
Regionais de Ensino – SREs.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O esporte é importante elemento de desenvolvimento
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físico e mental do ser humano, além de possibilitar a integração
daqueles que o praticam, fortalecendo suas bases de formação e
cooperação inter-pessoal, seja na prática livre de exercícios ou por
intermédio de competições. A importância do esporte na sociedade é
incontestável, tornando-se, inclusive, preocupação política da maioria
dos governantes, o que levou o Governador do Estado a criar uma
secretaria específica, que cuidará de esportes e juventude. As escolas
públicas do Estado normalmente não contam, em seu projeto original,
com quadras poliesportivas, fato gerado pela falta de recursos para a
construção desse equipamento, o que priva os alunos do
desenvolvimento social que a pratica de esportes coletivos nos traz e
faz com que professores de Educação Física tenham que se
desdobrar para exercer suas atividades e cumprir sua função nas
escolas. Sabemos que o governo do Estado vem se esforçando para
dotar as escolas estaduais de quadras poliesportivas. No entanto, o
que se pretende com esta proposição é tornar obrigatória tal medida,
assegurando às escolas públicas os espaços para o desenvolvimento
das atividades de esportes e lazer fundamentais para a formação
física e do caráter das atuais gerações de alunos e da sociedade
como um todo.

Dada a relevância deste projeto, solicito o apoio de todos os
Deputados desta Casa para aprovação da presente proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 627/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 641/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 877/2003)

Dispõe sobre a reserva de vaga, em estágio, para pessoa portadora
de deficiência, em órgão das administrações públicas direta e indireta
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam reservadas 5 % (cinco por cento) das vagas em

estágio em órgão das administrações públicas direta e indireta do
Estado, para pessoa portadora de deficiência.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se pessoa portadora
de deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, perda
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ou anormalidade de natureza psicológica, fisiológica ou anatômica que
gerem incapacidade para o desempenho de atividade dentro do
padrão considerado normal para o ser humano.

Art. 2º - Caberá à gerência de estágio das secretarias de Estado a
definição das atividades compatíveis com cada tipo de deficiência e a
inscrição de candidatos com deficiência em listagem específica.

Parágrafo úncio - Se o número de candidatos com deficiência
selecionados for menor do que o de vagas reservadas a eles, as
remanescentes serão ocupadas pelos demais concorrentes.

Art. 3º - Serão assegurados aos estagiários portadores de
deficiência as adaptações necessárias ao desempenho de sua
atividades.

Art. 4º - Os estagiários portadores de deficiência serão avaliados, no
exercício de suas atribuições, segundo regras próprias definidas pela
gerência de estágio das secretarias de Estado, considerando a
capacidade física ou psicológica de cada estagiário.

Art. 5º - O 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, 3 de abril de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Todos os debates atuais relacionados com o mercado

de trabalho, o desemprego e a mão-de-obra têm apontado para uma
situação dramática para a grande maioria dos trabalhadores. Essa
situação é muito mais dramática para um grupo muito especial de
jovens estudantes portadores de deficiência, pelo fato de serem
vítimas do preconceito e da discriminação que caracterizam a
exclusão social. O projeto apresentado é uma parceria com
representantes de entidades ligadas a inclusão social de pessoas
portadoras de deficiência e destina vagas em estágio para estudantes
portadores de deficiência nas administrações públicas direta e indireta
do Estado de Minas Gerais, com a intenção de minimizar parte dessa
dívida social e garantir possibilidade de que esses estudantes tenham
as mesmas chances que os outros.

- 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 642/2007

Institui a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens tem como objetivo a manutenção e melhoria
do modo de vida e o desenvolvimento local das comunidades
atingidas pela construção de usinas hidrelétricas e de barragens com
outras finalidades.

Parágrafo único - Consideram-se, para efeito desta lei:
I - comunidades atingidas pela construção de barragens: os grupos

sociais afetados direta ou indiretamente, a jusante e a montante, por
barragens e obras de infra-estrutura ligadas a elas, já construídas ou
projetadas pelo poder público ou por pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras;

II - grandes barragens: as barragens com altura igual ou superior a
15m (quinze metros), contados do alicerce; e as barragens com altura
entre 5m (cinco metros) e 15m (quinze metros) e com reservatório
com capacidade superior a 3.000.000m³ (três milhões de metros
cúbicos).

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens terá como finalidades:

I - assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades
atingidas pela construção de barragens, contribuindo para a redução
das desigualdades sociais e regionais;

II - prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas
pela construção de barragens, objetivando reduzir os impactos
negativos dela decorrentes através da universalidade, da integralidade
e da equanimidade dos serviços prestados;

III - garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens
meios para sua auto-sustentação e reprodução de suas condições de
vida;

IV - assegurar às comunidades atingidas pela construção de
barragens a possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de
sua subsistência e de seu desenvolvimento integral;
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V - promover o respeito através da garantia à organização social,
aos usos, costumes e tradições das comunidades atingidas pela
construção de barragens, a todos os seus bens, a seus modos de
viver, criar e fazer e a seus valores culturais e artísticos e demais
formas de expressão;

VI - executar, com a anuência das comunidades atingidas pela
construção de barragens e com sua participação, ações, programas e
projetos que as beneficiem, especialmente nas áreas de
reassentamento;

VII - garantir às comunidades atingidas pela construção de
barragens a posse permanente e o uso exclusivo das riquezas
naturais existentes nas áreas de reassentamento;

VIII - proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as
demais formas de referência à identidade, à ação e à história das
comunidades atingidas pela construção de barragens.

Parágrafo único - O apoio e a assistência especial de que trata este
artigo não excluem o acesso das comunidades atingidas pela
construção de barragens aos meios de apoio e assistência
assegurados aos demais brasileiros.

Art. 3º - As ações de assistência e apoio às comunidades atingidas
por barragens relativas à saúde, à educação e às atividades
produtivas dar-se-ão de forma a se integrarem institucionalmente
entre si e com as de proteção ambiental e defesa das terras ocupadas
por elas.

Art. 4º - São objetivos específicos da Política Estadual de Apoio às
Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens:

I - a promoção da agricultura, da pecuária, da pesca, do extrativismo
e do artesanato, de forma sustentável, viabilizando os meios
necessários para o beneficiamento, a armazenagem e a
comercialização dos bens resultantes dessas atividades nas áreas de
reassentamento;

II - a promoção do desenvolvimento do comércio e da prestação de
serviços, especialmente de pequenos e médios empreendimentos
locais;

III - a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio
genético contido nas terras atingidas pela construção de barragens,
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inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplasma;
IV - a preservação e conservação ambiental das terras atingidas

pela construção debarragens e de seu entorno, especialmente dos
recursos hídricos, da fauna e da flora nativas;

V - o estímulo à cultura e ao lazer;
VI - a promoção da educação ambiental em todos os níveis de

ensino;
VII - a efetividade das ações e serviços públicos de saúde,

compreendendo o saneamento básico, a nutrição, a habitação, a
educação, a educação sanitária e o transporte público.

Art. 5º - Constituem instrumentos da Política Estadual de Apoio às
Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens:

I - o crédito;
II - a pesquisa;
III - a assistência técnica e a extensão rural;
IV - o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo;
V - o ensino;
VI - a vigilância em saúde;
VII - a proteção ambiental;
VIII - a assistência social;
IX - a habitação.
Art. 6º - São diretrizes da Política Estadual de Apoio às

Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens:
I - garantir a participação das comunidades atingidas pela

construção de barragens no monitoramento e na avaliação dos
impactos sociais e ambientais causados pelos empreendimentos e
nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos;

II - respeitar e valorizar as diferentes práticas tradicionais e as
especificidades culturais, ambientais, tecnológicas e sócio-
econômicas das comunidades atingidas pela construção de
barragens;

III - tratar de forma diferenciada cada comunidade atingida pela
construção de barragens, consideradas as condições de bem-estar
físico, mental e social e as formas de interação desses povos com a
sociedade envolvente;

IV - assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas
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integrados de ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de
educação escolar;

V - incentivar o uso de tecnologias consideradas apropriadas do
ponto de vista ambiental e local, respeitada a premissa da não-
geração de dependência tecnológica;

VI - recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido
processos de degradação de seus recursos naturais;

VII - controlar ambientalmente as atividades modificadoras do meio
ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas em regiões lindeiras das
terras atingidas pela construção de barragens;

VIII - plantar espécies nativas e recompor as populações de animais
nativas.

Art. 7º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens será formulada e executada com a
participação direta das comunidades atingidas por barragens,
assegurado a elas o direito de participação em todas as instâncias
governamentais com participação da sociedade civil que tratem de
questões pertinentes a esta lei.

§ 1º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens poderá contar com um órgão específico de
gestão com a atribuição de operacionalizar o disposto neste artigo.

§ 2º - Na composição do órgão a que se refere o parágrafo anterior,
haverá paridade entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil, entre as quais
deverão se incluir as que representem as populações atingidas por
barragens, que são beneficiárias diretas desta lei.

Art. 8º - O Estado propiciará os meios e disponibilizará os recursos
públicos suficientes para o exercício e a implementação dos direitos
das comunidades atingidas pela construção de barragens.

§ 1º - A destinação de recursos a que se refere o “caput” deste artigo
será suplementar aos compromissos estabelecidos entre as
comunidades atingidas pela construção de barragens e as empresas,
privadas ou públicas, responsáveis pela construção e operação de
cada empreendimento e não terá repercussão sobre as respectivas
indenizações devidas por lei.

§ 2º - Os recursos descritos no "caput" deste artigo não se
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confundem com os destinados aos programas de ações e medidas
mitigadoras, compensatórias ou condicionantes solicitadas ao
empreendedor pelo órgão ambiental técnico.

Art. 9º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens será executada com recursos públicos e
privados.

§ 1º - Constituem fontes de recursos dessa política:
I - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe

forem destinados;
II - repasses da União;
III - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes

celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

IV - recursos das exigibilidades do sistema público de financiamento
estadual e federal;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI - a integralidade dos recursos recebidos pelo Estado como

compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica, nos termos das Leis
Federais nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989; 8.001, de 13 de
março de 1990, e 9.648, de 27 de maio de 1998, e suas alterações;

VII - outras rendas, bens e valores a ela destinados.
§ 2º - As dotações orçamentárias anuais do Estado destinadas à

execução da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas
pela Construção de Barragens não serão inferiores, em termos reais,
à média aritmética das dotações do triênio imediatamente anterior.

§ 3º - Os recursos a que se refere o § 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.

Art. 10 - É vedada a concessão de incentivos do poder público a
atividades que interfiram ou causem impacto negativo sobre as
comunidades atingidas pela construção de barragens, tais como a
construção de estradas.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Padre João
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Justificação: Conforme dados da Comissão Mundial de Barragens,
ligada à ONU, no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas já foram
expulsas de suas terras para construção de usinas hidrelétricas.

Barragens trazem enormes perdas sociais e ambientais, que na
imensa maioria das vezes não são reparadas. Quem mais sofre com
esta situação são as famílias expulsas, especialmente os
trabalhadores rurais, que precisam reconstruir sua vida em outro
lugar, muitas vezes sem indenização suficiente, sem nenhuma
assistência e sem condições de tirar o sustento imediato na nova
terra, quando conseguem conquistá-la e não engrossam as cifras do
êxodo rural.

Além desta questão, há a situação das comunidades atingidas
remanescentes, desestruturadas com a saída de parte da população e
a perda de área territorial. A realidade da “barranca” dos lagos
formados em nossos rios, com a construção de barragens, é
extremamente dura: famílias isoladas, comércio falido, sistema de
transportes desarticulado, dificuldade de escoar a produção,
comunidades abandonadas pelo poder público, sem saúde, educação
ou conservação das estradas.

Acreditamos que o Estado tem condições de promover políticas
públicas capazes de amenizar esta situação. Para isso, estamos
propondo a destinação da compensação financeira que o Estado
recebe pela exploração de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica às famílias que são atingidas por barragens, sejam
deslocadas ou remanescentes das áreas alagadas. Estes recursos
são recebidos pelo Estado como compensação pela perda de áreas
territoriais e pelo impacto desta na economia.

Nada mais justo que os “royalties” serem destinados àqueles que
sofrem diretamente as conseqüências do problema que possibilitou a
percepção, pelo Estado, desses recursos. Com eles, o Estado tem
condições de construir uma política de apoio às famílias atingidas,
através da construção de programas capazes de retomar o
desenvolvimento nas regiões onde foram construídas usinas
hidrelétricas.

- 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 643/2007
(Ex-Projeto de Lei nº1.071/2003)

Determina a realização do zoneamento agroecológico no Estado e
condiciona as determinações e compensações desse ecozoneamento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a realização do zoneamento

agroecológico no Estado, e fica condicionado o plantio industrial de
eucalipto às determinações e às compensações desse
ecozonenamento.

I - o órgão ambiental coordenará o zoneamento agroecológico do
Estado, incluindo:

a) - os tipos de solo apropriados para o plantio, discriminados em
cada município as áreas consideradas propícias para o plantio de
eucalipto, reservando-se as áreas de melhor fertilidade para plantios
de culturas agrícolas;

b) - as condições climáticas e hídricas que influenciam o plantio em
cada município;

c) - o déficit de áreas florestais correspondentes às áreas de
preservação permanente - APPs -, e às reservas legais das
propriedades rurais, conforme estabelecido na Lei nº 4.771, de 1965,
respectivamente nos arts. 2º e 16.

II - realização de licenciamento ambiental ou florestal para plantios
de eucalipto, mediante:

a) obrigação de recuperação com essências nativas, de 5% (cinco
por cento) ao ano da área de preservação permanente e da área de
reserva legal de propriedades rurais com menos de 20% (vinte por
cento), no caso de plantios de eucalipto feitos diretamente pelo
produtor ou por meio de fomento florestal;

b) obrigação de plantio de essências nativas equivalentes à área
plantada de eucalipto, quando o plantio for feito por pessoa jurídica
para fins industriais, devendo o plantio de nativas ser conduzido por
tempo equivalente ao ciclo completo de exploração comercial do
eucalipto.

§ 1º - Os proprietários com áreas de reserva legal inferior a 20%
(vinte por cento) só poderão fazer plantio de eucalipto para fins de
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produção de celulose ou para qualquer outro fim industrial, mediante o
atendimento do estabelecido na letra "a" do inciso II deste artigo.

§ 2º - Para o cômputo do percentual equivalente de nativas a ser
plantado, referido no item “b”, podem ser incluídas áreas de reserva
legal ou de preservação permanente recuperadas pela pessoa jurídica
em propriedades rurais inclusas na mesma bacia hidrográfica onde
será realizado o plantio de eucalipto, mesmo em propriedades onde
não esteja sendo feito o reflorestamento, desde que essa recuperação
com vegetação nativa também seja conduzida por tempo equivalente
ao ciclo completo da exploração comercial do eucalipto.

§ 3º - Quando do licenciamento ambiental ou florestal dos plantios,
devem ser definidas e exigidas as medidas cabíveis para a
reabilitação da área plantada, após cessado o ciclo completo da
exploração industrial, tornando-a novamente apta à produção agrícola.

Art. 2º - Os resultados do mapeamento de que trata o artigo anterior
deverão ter ampla divulgação pública, e os órgãos pertinentes
organizarão programas para implementá-lo.

Art. 3º - O plantio de eucalipto com fins de produção de celulose e
carvão vegetal no Estado de Minas Gerais fica sustado até a
conclusão e o cumprimento das determinações do zoneamento
agroecológico do Estado.

Art. 4º - Não poderá ser cultivado de forma contínua com a
monocultura de eucaliptos uma área superior à seguinte em
porcentagem do tamanho da área total do imóvel situado nos
seguintes extratos da área:

I - de 100 a 200 hectares - poderão ser plantados no máximo 50%;
II - de 200 a 500 hectares - poderão ser plantados no máximo 30%;
III - de 500 a 1.000 hectares - poderão ser plantados no máximo

15%;
IV - de 1.000 a 2.000 hectares - poderão ser plantados no máximo

8%;
V - de 2.000 a 5.000 hectares - poderão ser plantados no máximo

5%;
VI - acima de 5.000 hectares poderão ser plantados no máximo 4%.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
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Padre João
Justificação: A expansão indiscriminada do plantio de eucaliptos

para fins de produção de celulose em Estados como a Bahia e o
Espírito Santo causou e vem causando intensa destruição ambiental,
além de impactos negativos sobre áreas agrícolas e agricultores.

No Estado do Espírito Santo, a Assembléia Legislativa aprovou
legislação ambiental proibindo o avanço indiscriminado do plantio de
eucalipto na quase totalidade dos municípios capixabas, uma vez que
essa atividade não dispõe de contrato ambiental pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, as preocupações são várias, havendo
que considerar que o reflorestamento com eucalipto é necessário para
fornecimento de matéria-prima para fins industriais, que a atividade de
plantio é fonte de geração de renda para municípios e o Estado,
podendo-se citar como vantagens a geração de emprego e renda,
aumento de arrecadação, entre outras. No entanto, os problemas
oriundos são vários.

Em termos ambientais, a preocupação maior é com relação à
monocultura em si, conduzida de forma indiscriminada e isenta,
muitas vezes, de consideração com a sanidade ambiental. Outra
questão séria que se apresenta, é o posterior abandono das áreas
cultivadas pela espécie, após o ciclo de exploração, as quais se
transformam em verdadeiros desertos de tocos de eucalipto. Ainda se
avoluma a preocupação com a ocupação, pelo eucalipto, de terras de
boa fertilidade, que poderiam ser utilizadas por culturas agrícolas e
com o fato de a implantação de monocultura arbórea poder vir a ser
um fator de desagregação social e econômica, com desvalorização de
pequenas e médias propriedades rurais.

A implantação de grandes áreas com monocultura de eucalipto no
Estado de Minas Gerais, cujas terras infelizmente vem sendo
degradadas pelo histórico mau uso e pelo descumprimento das
legislações ambientais federal e estadual, deve ser organizada,
regulamentada e transformada num instrumento de desenvolvimento
do Estado, e não em mais um ônus ambiental para sua população.

Este projeto de lei visa, portanto, a ordenar e regulamentar a
monocultura do eucalipto no Estado de Minas Gerais, de modo que
possa vir a ser uma atividade de desenvolvimento social e econômico
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relacionada com a preservação do meio ambiente.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente e de Política Agropecuária para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 644/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Gangorrinha e

Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otoni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Gangorrinha e Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otoni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Centro Comunitário Gangorrinha e Minas Nova,

sediado no Município de Teófilo Otoni, é entidade civil sem fins
lucrativos, dotada de personalidade jurídica.

O trabalho realizado pela instituição está voltado para as áreas da
saúde e educação e é executado dentro da realidade social, cultural e
econômica dos bairros onde se localiza e região adjacente.

Além de minimizar as carências no âmbito da educação e da saúde,
busca também, promover o desenvolvimento e o bem-estar da
comunidade.

Em face das razões que o fundamentam, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 645/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Carlo Tibaldi -

Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Carlos Tibaldi - Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Elisa Costa
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Justificação: O Centro Comunitário Carlo Tibaldi, com sede no
Município de Teófilo Otôni, é entidade civil sem fins lucrativos, dotada
de personalidade jurídica.

O Cecati tem por finalidade desenvolver projetos de assistência
social voltados para as pessoas mais carentes da comunidade. Para
atingir seu objetivo, faz campanhas de combate a doenças infecto-
contagiosas, incentiva o aleitamento materno, distribui agasalhos e
alimentos, além de promover cursos profissionalizantes na busca da
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho.

Diante da relevância das atividades desenvolvidas pela instituição,
consideramos oportuno lhe seja concedido título declaratório de
utilidade pública e, para tanto, contamos com o apoio dos nobres
colegas 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 646/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Frei Dimas e Vera

Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Frei Dimas e Vera Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Centro Comunitário Frei Dimas e Vera Cruz, de

Teófilo Otôni, é referência de compromisso desinteressado firmado
com as comunidades dos bairros onde atua.

Promove contínuo combate à pobreza e à fome, incentivando a
produção de alimentos básicos, bem como campanhas visando à
doação de roupa e comida para os mais carentes. Cuida da saúde de
idosos, gestantes, crianças e combate as doenças transmissíveis,
principalmente as de natureza epidêmica.

Em parceria com outras entidades e órgãos públicos, trabalha para o
desenvolvimento da agricultura e oferece a jovens e adultos
desempregados cursos profissionalizantes, objetivando a criação de



76

possibilidades de emprego e renda.
Em vista da relevância de suas atividades, esperamos a anuência

dos nobres colegas parlamentares ao título declaratório que lhe
pretendemos outorgar por intermédio 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 647/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Palmeiras -

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

Moradores Palmeiras - Ampa -, com sede no Município de Teófilo
Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Instituída em setembro de 1996, no Município de

Teófilo Otôni, a Associação de Moradores Palmeiras é entidade civil
sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica. Tem por
finalidade promover a melhoria das condições de vida dos moradores
do Bairro Palmeiras, por meio de atividades diversas, a saber:
realização de cursos, companhas e mutirões de ajuda mútua,
prestação de assistência a clubes de mães, de idosos, de jovens e
criação de unidades filiadas, como creches, escolas, bibliotecas,
postos de saúde, abrigos.

Tendo em vista a relevância dos trabalhos desenvolvidos pela
Associação em prol de seus associados e da comunidade em geral,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação do
projeto que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 648/2007
Declara de Utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Capitólio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista, com

sede no Município de Capitólio, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem como finalidade, entre outras, o desenvolvimento e o
progresso social e econômico dos habitantes do bairro onde se
localiza e em especial a prática da assistência social.

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
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 649/2007
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Alto São Francisco - CISASF -, com sede no Município de Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco - CISASF -, com sede
no Município de Luz.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São

Francisco - CISASF -, com sede no Município de Luz, é uma entidade
civil sem fins lucrativos e tem como finalidade auxiliar a organização
do sistema microrregional de saúde na área de jurisdição dos
Municípios consorciados.
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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
dessa 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 650/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Novo Oriente, com sede no Município de Luz.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Novo Oriente,

com sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem como finalidade precípua melhorar a condição de vida
dos moradores do Bairro Novo Oriente, promovendo, em geral,
programas de geração de renda, esporte e cultura para os moradores.

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
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 651/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Servos da Cruz de São
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Damião, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Servos da

Cruz de São Damião, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Comunidade Servos da Cruz de São Damião, com

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e tem como finalidade precípua promover a construção da
cidadania em todos os níveis, visando o atendimento de todas
necessidades inerentes ao ser humano.

Além disso, está em pleno funcionamento há mais de um ano, 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
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 652/2007
Determina a obrigatoriedade de o Governo do Estado proporcionar

tratamento especializado, educação e assistência específicas a todas
as pessoas portadoras de deficiência mental moderada a grave ou
autismo, independentemente da idade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O deficiente mental moderado a grave ou autista tem direito

à atenção médica e psicossocial, tratamento físico, mental e
psicológico exigidos para o seu caso, como também à educação,
capacitação profissional, reabilitação e atendimento especializado que
lhe permitam desenvolver ao máximo suas aptidões e possibilidades.

Art. 2º - O Estado deverá realizar campanha de esclarecimento à
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população sobre a deficiência mental moderada a grave e o autismo,
por meio da mídia e outros veículos de divulgação, tais como
cartazes, “folders”, DVDs, cartilhas, palestras e fóruns, informando os
locais de atendimento especializado a essas pessoas.

Art. 3º - O Estado deverá manter em todas as unidades
educacionais e de atenção à saúde números de telefones para
recebimento de denúncias de maus tratos, negligência, mau
atendimento ou de recusa de atendimento do deficiente mental
moderado a grave ou autista na rede de assistência e na rede de
ensino, bem como para esclarecimento de dúvidas relativas ao
assunto.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO

Art. 4º - O Estado deverá constituir equipes multidisciplinares e
interdisciplinares de saúde, por meio da Secretaria de Estado da
Educação, para realizar os diagnósticos dos alunos com deficiência,
condutas típicas ou com transtornos mentais associados, antes de sua
inclusão no sistema escolar, visando avaliar se será adequado incluí-
los na rede regular de ensino ou em serviços de educação especial.

Art. 5º - Ficam as instituições de ensino regular obrigadas a possuir
em seus quadros funcionais psicopedagogos e pessoal especializados
no atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais de
que trata esta lei.

Parágrafo único - A pessoa portadora de deficiência mental
moderada a grave ou autismo que freqüentar escola regular terá os
mesmos direitos e as mesmas prerrogativas daqueles que estudam
em escolas especiais.

Art. 6º - O Estado deverá promover o treinamento e a capacitação
dos profissionais que atuam na rede de ensino público, a fim de que
possam oferecer atendimento adequado aos portadoras de deficiência
mental moderada a grave ou autismo.

CAPÍTULO III
DA SAÚDE

Art. 7º - É obrigação do Estado manter, em diversas regiões do seu
território, unidades específicas para atendimento integrado de saúde
às pessoas portadoras de deficiência mental moderada a grave ou
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autismo, seja por convênio, seja por meio de parcerias com a iniciativa
privada, dissociadas das unidades com finalidade de atender às
pessoas com doença mental.

§ 1º - As unidades específicas a que se refere o “caput” deste artigo
deverão oferecer tratamento especializado e multidisciplinar nas áreas
de comunicação, aprendizado, psicoterapia comportamental,
psicofarmacologia, capacitação motora e diagnósticos físico e mental
periódicos.

§ 2º - Os recursos necessários para o funcionamento dos serviços
apresentados nesta lei serão provenientes do Sistema Único de
Saúde, nos termos da Portaria/GM nº 1.635, de 12 de setembro de
2002, do Ministério da Saúde, entre outras fontes disponíveis e
passíveis de investimentos nesta área de atendimento.

Art. 8º - O Governo deverá disponibilizar tratamento especializado e
específico para pessoas portadoras de deficiência mental moderada a
grave ou autismo, independentemente de idade, incluindo:

I - a realização de exames e testes específicos para o diagnóstico
precoce da deficiência mental moderada a grave ou autismo, nas
unidades da rede hospitalar e ambulatorial pública estadual e nas
unidades privadas conveniadas com o Estado, como parte do
procedimento técnico de atendimento e assistência, a fim de
possibilitar uma intervenção eficaz na adaptação e no ensino dessas
pessoas portadoras de necessidades especiais;

II - a capacitação de profissionais para cuidados com a pessoa
portadora de deficiência mental moderada a grave ou autismo, para
que o atendimento seja rápido e eficaz;

III - o tratamento em tempo integral de pessoas portadoras de
deficiência mental moderada a grave ou autismo em unidades
especializadas e adequadas, sejam estas públicas, sejam instituídas
por meio de convênios ou parcerias com a iniciativa privada, devendo
estas zelar pela manutenção dos vínculos familiares;

IV - a implantação de unidades de urgência e emergência de pronto-
socorro para o atendimento exclusivo às pessoas portadoras de
deficiência mental moderada a grave ou autismo, garantindoo
transporte do paciente em ambulância e a sua permanência
acompanhada.
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V - implantação de serviços especializados no atendimento à saúde
do deficiente mental moderado a grave ou autista, em regime de
hospital-dia e hospital-noite, que permitam acolher os usuários que
necessitem de atendimento em tempo integral.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 9º - Fica criado o Cadastro Estadual de Pessoas Portadoras de
Autismo e outro Transtorno de Desenvolvimento - Ceppa.

Parágrafo único - As pessoas cadastradas no Ceppa serão incluídas
no Programa de Distribuição de Medicamentos de Alto Custo do
Ministério da Saúde e em convênios para distribuição de
medicamentos indicados para transtornos globais do desenvolvimento
e suas comorbidades, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 10 - É dever do Estado possibilitar o transporte coletivo
específico ou individual de pessoas portadoras de deficiência mental
moderada a grave ou autismo, com vistas às suas necessidades de
ensino ou assistência à saúde, por meio de transporte de massa ou
ambulâncias específicas.

Parágrafo único - O veículo em que estiver sendo conduzida pessoa
portadora de deficiência mental moderada a grave ou autismo poderá
utilizar as vagas especiais de estacionamento reservadas às pessoas
com deficiência.

Art. 11 - As entidades, governamentais ou não, de atendimento à
pessoa portadora de deficiência mental moderada a grave ou autismo,
bem como de outros transtornos globais de desenvolvimento, para
efeito de convênio ou parcerias devem preencher os seguintes
requisitos:

I - estar regularmente constituídas e apresentar objetivos
estatutários e plano de trabalho compatíveis com esta lei e com as
finalidades da respectiva área de atuação;

II - oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, salubridade e segurança, de acordo com as normas
previstas em lei.

Art. 12 - Constitui obrigação das entidades destinadas ao tratamento
em tempo integral de acolhimento ou de longa permanência para
efeito de convênio e parceria com o Estado:
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I - oferecer atendimento personalizado, especialmente sob a forma
de residências semelhantes aos lares e ao ambiente familiar das
pessoas que forem acolhidas;

II - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de
lazer, podendo fazê-las por meio de articulação com entidades
governamentais ou não governamentais;

III - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de
doenças infecto-contagiosas;

IV - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis,
a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;

V - manter quadro de profissionais habilitados;
VI - manter identificação externa visível;
VII - manter arquivo de anotações onde constem data e

circunstâncias do atendimento, nome da pessoa atendida,
responsável, parentes, endereços, relação de pertences, telefones de
contato dos responsáveis e demais dados que possibilitem sua
identificação e a individualização do atendimento;

VIII - garantir o livre acesso dos pais ou responsáveis legais às suas
instalações;

IX - oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de
visitas;

X - afixar, em local visível, cópia desta lei, bem como de números de
telefones para receber denúncias em casos de mau atendimento,
irregularidades ou maus tratos.

Parágrafo único - O dirigente da instituição responderá civil e
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa
atendida, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

Art. 13 - Por serem os serviços prestados em parceria ou com
financiamento do Estado, impõe-se a garantia do recebimento de
recursos compatíveis com o custeio do atendimento e a celebração do
contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa atendida ou
com seu responsável, tutor, curador ou familiar responsável.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - Fica proibido o estabelecimento de idade para a concessão
de qualquer tipo de benefício a que faz jus o deficiente mental
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moderado a grave ou autista.
Art. 15 - Os recursos necessários para a consecução das obrigações

contidas nesta lei deverão ser previstos e garantidos em dotações
específicas da Lei Orçamentária.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
- 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 653/2007
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, com

redação dada pela Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescidos ao art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril

de 1989, com a redação dada pela Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de
1991, os seguintes §§ 2º, 3º e 4º:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - (vetado).
§ 2º - Ficam os terminais rodoviários do transporte coletivo

intermunicipal de passageiros obrigados a afixar cartaz contendo o
texto que trata do benefício previsto no ‘caput’ deste artigo, bem como
dos procedimentos regulamentares necessários à sua obtenção.

§ 3º - O cartaz referido no parágrafo anterior será afixado em local
visível, próximo aos guichês de venda de passagens, terá as
dimensões de, no mínimo, 30cm de altura por 40cm de largura e
deverá ser impresso em tipos visíveis.

§ 4º - O descumprimento do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo
acarretará as seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) na primeira reincidência;
III - multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a cada posterior

reincidência.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: É público e notório que a maioria das pessoas idosas,
com mais de 65 anos de idade, desconhecem seus direitos elencados
na Lei nº 9.760, de 1989, que lhes garante passe livre no transporte
rodoviário intermunicipal. Além disso, os vendedores das empresas de
ônibus já declararam que só informam os idosos a respeito do assunto
quando eles lhes perguntam. O fato revela que a referida lei, aprovada
nesta Casa há mais de dez anos e regulamentada pelo Executivo, não
está sendo colocada em prática. A falta de informação tem resultado
no desrespeito ao cidadão, especificamente ao idoso, que merece
maiores cuidados por parte da sociedade. Assim, o projeto tem como
objetivo fazer valer a lei mencionada, obrigando as estações
rodoviárias e os pontos de parada de ônibus intermunicipais a terem-
na afixada em locais de fácil visualização. É reforçando a norma que
estaremos contribuindo para a garantia dos direitos da população
mineira.

Ressalto que este projeto de lei é uma reapresentação do antigo
Projeto de Lei nº 614/2003, de minha autoria, acrescido de algumas
pequenas modificações.

- 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 654/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de

2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de
segurança.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de 2005, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - A obrigatoriedade da afixação do aviso referido no

“caput” não se aplica nos casos em que o sigilo quanto à utilização da
câmera for imprescindível à eficácia do sistema de segurança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo acrescentar
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parágrafo ao art. 2º da Lei nº 15.435, de 2005, que prevê a afixação,
nos locais em que esteja instalada câmera de vídeo para fins de
segurança, de aviso que informe de sua existência, na forma do
regulamento.

O monitoramento por câmeras tem se mostrado um instrumento
eficaz na prevenção e combate à criminalidade. A câmera registra o
ilícito, facilitando as investigações e a posterior condenação do
acusado. Por esse motivo, ela tem sido implantada em diversos locais.

Desse fato decorre a preocupação com o direito à imagem das
pessoas que transitem em tais locais. É com o intuito de evitar uma
violação à intimidade e à imagem das pessoas filmadas que o art. 2º
da mencionada lei prevê a afixação de aviso informando da existência
de câmera.

Porém, não podemos desprezar o fato de que, em algumas
situações, o bem jurídico “segurança” é mais relevante que o bem
jurídico “intimidade”. O aviso de existência de câmera acaba fazendo
com que os criminosos escondam seus rostos, dificultando a ação
investigatória da polícia. Assim, os crimes continuam a ser praticados,
mas os autores não podem ser identificados na filmagem, porque já se
preveniram acerca de sua imagem. Assim, a câmera registra o ato,
mas não registra o autor.

Certamente, o direito à imagem e à intimidade deve ser preservado.
No entanto, em casos específicos, em que a necessidade de
segurança se fizer maior, esta deverá prevalecer. Afinal, a segurança
é uma questão de ordem pública, que deve ser privilegiada em casos
de conflito entre bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento.

Este projeto de lei tem como objetivo possibilitar a dispensa do aviso
informando da existência de câmera quando questões de segurança o
exigirem. Ressalte-se que a imagem e a intimidade ainda assim serão
preservadas, já que o art. 4º da Lei nº 15.435, de 2005, dispõe que as
imagens produzidas por meio de câmeras de vídeo para fins de
segurança não podem ser exibidas a terceiros, exceto para instrução
de processo administrativo ou judicial. Logo, ainda que em certos
locais seja dispensado o aviso de filmagem, o cidadão terá a garantia
de que sua imagem não será usada indevidamente.

No intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da referida lei, bem
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como para o combate à criminalidade, submeto este projeto ao juízo
desta douta Casa Legislativa.

- 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 655/2007
Declara de utilidade pública a Creche Lar das Crianças São Vicente

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

Crianças São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública associação civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade a
prática da caridade cristã por meio da assistência social. A entidade
proporciona alimentação e recreação, durante o dia, a menores de
ambos os sexos, filhos de mães carentes que tenham necessidade de
trabalhar fora do lar. Os menores recebem também educação cívica,
moral e religiosa e participam de outras atividades.

Por ser justa a proposição, 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 656/2007
Declara de utilidade pública a Associação para a Saúde - Salus -,

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 para a

Saúde - Salus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade
pública a Associação para a Saúde - Salus -, entidade civil, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade afirmar e difundir um conceito de
saúde adequado à pessoa humana, promover modalidades e
estruturas de serviços compatíveis às suas necessidades, favorecer o
progresso tecnológico e científico que respeite a dignidade e
unicidade da pessoa humana, desenvolver atividades assistenciais e
de promoção da saúde, dos direitos humanos, educativas e de inter-
relacionamento com outras entidades atuantes no mesmo campo ou
afins, dentro das finalidades a que se propõe.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 657/2007
Declara de utilidade pública a Associação Saúde Solidária - Asas -,

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 Saúde

Solidária - Asas -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade o
atendimento às pessoas portadoras de HIV ou aids, em todas as
possíveis formas de atuação; aumento da adesão ao tratamento das
pessoas que vivem com aids, buscando a melhoria da qualidade de
vida desses pacientes; busca do exercício da cidadania plena pelos
portadores de HIV ou aids, em seus mais diferentes níveis e aspectos
biopsicossociais; qualquer atividade ou ação que gere atitudes
positivas de reinserção social, adesão ao tratamento, redução de
danos, diminuição de morbi-mortalidade e sustentabilidade das
pessoas vivendo com HIV ou aids, configurando-se ações de
assistência social, oferta de serviços de saúde gratuitos, estímulo ao
trabalho voluntário, ao desenvolvimento econômico e social e o
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combate à pobreza dos assistidos; defesa dos direitos estabelecidos,
construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita, defesa da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais, podendo-se realizar estudos e pesquisas
para o desenvolvimento de tecnologias, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos.

Por ser justo o que propõe este projeto de lei, espero contar com o
apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- 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 658/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.000/2006)

Declara  de utilidade pública a Associação Clarosofia Núcleo
Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Clarosofia Núcleo Mundial - CNM - tem

por objetivo a promoção de assistência social beneficente gratuita, na
busca de dedicar-se aos menos favorecidos, na defesa dos direitos
humanos e da etnia.

Pretende buscar soluções de geração de empregos, com realização
de cursos em diversos segmentos, inclusive os de alfabetização e
aprendizado, com o fim de atingir crianças, adolescentes e idosos.
Tem o fim de buscar o fomento da assistência social e defender
questões concernentes ao meio ambiente.

Por essas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 659/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 1.588/2004)
Institui o Dia do Desarmamento Infantil no âmbito do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 12 de outubro, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, como o Dia do Desarmamento Infantil.
Art. 2º - O dia 12 de outubro passará a fazer parte do calendário de

eventos do Estado de Minas Gerais como o Dia do Desarmamento
Infantil.

Art. 3º - O Dia Estadual do Desarmamento Infantil terá como ponto
culminante palestras sobre a conscientização da sociedade em não
incentivar, induzir nem facilitar meios que levem a criança a ter ou
usar objetos geradores de violência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente proposição objetiva, principalmente, evitar

acidentes com crianças que muitas vezes brincam com armas de
fogo, trazendo resultados funestos e irreparáveis. Deve-se
conscientizar a sociedade mineira a ensinar a criança a não possuir
objetos geradores de violência, pois muito mal pode ser evitado, até
mesmo deve-se tirar as armas de dentro de casa.

Como hoje as crianças crescem assistindo o mundo de violência,
necessário se faz ensiná-la desde cedo, pois no futuro seu auto-
conhecimento ajudará a enfrentar os desafios e ter melhor qualidade
de vida.

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

A escolha de 12 de outubro, se deve ao fato de ser aproveitado o
Dia da Criança, também para esse fim.

- 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 660/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.551/2004)

Dispõe sobre sistema de bônus e de pontuação para merecimento
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destinado aos policiais civis e militares que apreenderem armas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído sistema de bônus pecuniário e de pontuação

para merecimento destinado aos integrantes da Polícia Civil e da
Polícia Militar que, no exercício de suas funções, encontrem armas
sem registro e/ou autorização legal, apreendam-nas e entreguem-nas
ao órgão de que trata o art. 2º desta lei.

Parágrafo único - O bônus pecuniário previsto no “caput” deste
artigo aplica-se também a todo cidadão que, voluntariamente,
entregue arma de fogo cuja posse detenha a qualquer título.

Art. 2º - As armas apreendidas serão entregues ao órgão policial ao
qual couber a responsabilidade pelos procedimentos legais cabíveis,
inclusive pela elaboração de laudo pericial e pela definição final do
armamento.

Art. 3º - Os responsáveis pela aplicação indevida das disposições
desta lei serão indiciados em processos disciplinares, na forma da
legislação própria.

Art. 4º - A forma de concessão do bônus pecuniário e da pontuação
de que trata o art. 1º será estabelecida no regulamento desta lei.

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, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O número de assassinatos tem aumentado

assustadoramente no País e no Estado de Minas Gerais, e são, em
sua maioria, cometidos com armas particulares ilegalmente
possuídas. Assim, esta proposta objetiva proporcionar estímulo ao
desarmamento, contribuindo, com certeza, para a diminuição da
criminalidade. O projeto prevê a pontuação positiva no prontuário do
policial para fins de progressão na carreira, além do bônus pecuniário,
que será extensivo a todo cidadão que entregue suas armas de fogo.
O desarmamento torna-se urgente, pois os homicídios acabam
acontecendo por motivos fúteis, com a utilização de armas ilegais.
Temos certeza de que a adoção dessa medida irá ao encontro do
apelo da população, que clama por segurança e paz, e irá evitar que
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muitas vidas sejam ceifadas inescrupulosamente.
Pelo fato de ser indiscutivelmente necessário, espero a aprovação

do projeto pelos nobres pares integrantes desta Casa Legislativa.
- 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 661/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.533/2004)

Dá a denominação de Fórum Antonio Pinheiro Diniz ao Fórum da
Comarca de Ibirité.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Fórum Antonio Pinheiro Diniz o

Fórum da Comarca de Ibirité.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A matéria de que trata este projeto inclui-se entre

aquelas sobre as quais o Legislativo Estadual pode dispor, consoante
o art. 61 da Carta Estadual. A afirmação se faz tanto na análise
federativa - observando-se os entes - quanto no aspecto das funções,
pois não se arrola a denominação de próprio público como matéria de
iniciativa exclusiva do Judiciário ou do Executivo.

Projetos com o mesmo fim - denominação de fórum - comumente
tramitam nesta Casa, transformando-se em leis, como (v.g.) as de nºs
11.662, de 1994; 11.739, de 1995; 11.808, de 1995, e 12.526, de
1997, entre outras.

Na mesma linha do art. 37, § 1º, da Carta da República, a
denominação do local onde se presta a jurisdição deve ter caráter
educativo, notadamente para o cidadão da comarca. Assim, a escolha
deve ser aquela que alcança, pela história, pela identidade, pela
especificidade, adequação ao denominar.

Ampla documentação atesta a coerência e a motivação do nome
que se pretende dar ao Fórum da Comarca de Ibirité, uma vez que a
história da criação, implantação e desenvolvimento do Município e da
Comarca de Ibirité estão atrelados à história de vida de Antonio
Pinheiro Diniz.
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A ata da audiência solene de instalação da Comarca de Ibirité
registra a denominação Fórum Antonio Pinheiro Diniz (fls. 1/5, livro 1),
em 1º/6/90.

O Convênio nº 14/92, firmado entre o Tribunal de Justiça e a
Prefeitura Municipal de Ibirité, no mesmo diapasão, registra a
denominação (item 2.2.4) Fórum Antonio Pinheiro Diniz.

O Sr. Antonio Pinheiro Diniz teve participação efetiva na criação da
Comarca, pela Lei nº 9.548, de 4/1/88, e na sua instalação, com a
Resolução nº 132/89, do Tribunal de Justiça.

Em 15/3/20, nascia em Ibirité Antonio Pinheiro Diniz, filho de Pedro
Pinheiro Diniz e Maria Carlota de Jesus. Entre suas atividades
profissionais, foi motorista, comerciante e agropecuarista. A
convivência com os concidadãos o leva à seara política, na qual se
destaca por sua liderança, sendo Vereador em Betim, município ao
qual pertencia o então Distrito de Ibirité.

Em 1958, integra com bravos companheiros a Comissão de
Emancipação, que eleva Ibirité à categoria de município em 1º/3/63.
Tonico Pinheiro - como era conhecido - participa ativamente das
administrações do Intendente nomeado e do primeiro Prefeito eleito
para a recém-emancipada cidade. Vem a sagrar-se Prefeito para o
quatriênio 1967-1971.

Com muita modéstia e simplicidade, mas com muita coragem,
honestidade e dinamismo e imensa visão do futuro, mudou a face do
município. Sempre destacou-se pelo senso e manifestação de justiça.
Era comumente procurado para dar opiniões e conselhos e solucionar
pendências, tal a confiança que nele depositavam os seus pares.

Amigo da educadora Helena Antipoff, colaborou nas obras da
Fazenda do Rosário, transformando o instituto em fundação, graças
ao conhecimento e amizade com o então Governador Israel Pinheiro,
que visitou, à época, por três vezes o município.

A semente do servir e da participação política deixou raízes e
aprendizado, de forma que seu filho Toninho Pinheiro é o atual
Prefeito de Ibirité, cargo que já ocupou anteriormente, e o filho Dinis
Pinheiro exerce o terceiro mandato nesta Casa.

Incansável lutador, inteligente, de grande sabedoria e senso de
justiça, viveu com simplicidade, tendo sido retirado do convívio terreno
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para a eternidade em 5/6/2002.
Com base nessas palavras, incapazes de retratar com fidelidade a

grandeza da pessoa do Sr. Antonio Pinheiro Diniz, é que se pretende,
via projeto de lei, denominar o Fórum da Comarca de Ibirité. Para
tanto conto com o voto e a aprovação dos nobres pares, bem como
com a futura sanção do Governador do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 662/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.456/2004)

Dispõe sobre a produção industrial na região Norte e nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecido que o Estado desenvolverá e incentivará

políticas públicas na produção industrial na região Norte e nos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Art. 2º - O apoio do Estado de que trata o art. 1º obedecerá às
seguintes diretrizes:

I - estimular as indústrias de grande, médio e pequeno porte,
individualmente ou por meio de associações, na interiorização e na
expansão da produção industrial em nível nacional e internacional;

II - priorizar a geração de emprego e renda por meio de instrumentos
de incentivos fiscais e creditícios, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

III - estimular o desenvolvimento das associações de trabalho e das
propriedades do setor rural;

IV - promover campanha do programa para divulgar as
potencialidades regionais em todos os níveis produtivos;

VI - usar recursos do Fundo de Apoio à Micro Empresa - FUMICRO-;
VII - usar recursos do Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND.
Art. 3º - O Estado preferencialmente promoverá, na forma, no prazo

e nas condições estabelecidas em regulamento, empréstimo ou
incentivo fiscal, de acordo com o produto das empresas interessadas
na expansão industrial.

Art. 4º - O Estado formará um grupo gestor composto por



95

representantes de entidades públicas responsáveis pela política de
desenvolvimento industrial das regiões estabelecidas no art. 1º.

Art. 5º - Caberá ao grupo gestor:
I - definir a política geral de aplicações de recursos;
II - fixar as diretrizes e metas, com as prioridades estabelecidas

pelas associações dos municípios da região Norte e dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, respeitadas as necessidades regionais;

III - orientar no que diz respeito a credenciamento junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - empresas e associações
interessadas em participar da expansão na produção industrial;

IV - supervisionar a execução da produção industrial, avaliando seus
resultados;

V - propor ações que visem à integração das secretarias e órgãos
governamentais necessários à execução da expansão industrial;

VI - praticar os atos administrativos necessários à implementação da
expansão industrial.

Art. 6º - As empresas e as associações interessadas deverão
inscrever-se junto ao órgão gestor para a participação da expansão
industrial.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A proposição em exame tem por objetivo incentivar o

aumento da produção industrial na região Norte e nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, dando, assim, oportunidade aos
moradores da região de obterem maior qualidade de vida. O
envolvimento de comunidades consiste em ações com o intuito de
buscar a efetiva expansão da atividade produtiva e em agregamento
de esforços por meio de parcerias com as diversas áreas de produção
econômica. Este projeto de lei faz parte da política econômica, dos
planos e dos programas regionais de desenvolvimento integrado do
Estado, que dispõe de riquíssimo território, dentro de uma das
orientações estratégicas do Governo: Promover o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis. E, também, dentro de um
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de seus objetivos prioritários: Reduzir as desigualdades regionais com
prioridade para melhoria dos indicadores sociais da região Norte e dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri. No caso específico do Norte e
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, há diversas atividades que
podem ser desenvolvidas, tendo em vista a efetiva industrialização
regional e o desenvolvimento sustentado, mediante, por exemplo, o
comércio das pedras preciosas e do artesanato, que são produtos de
exportação.

É importante ainda salientar que, para cada emprego direto na
indústria, são criados outros empregos indiretos.

A preocupação de melhorar a qualidade de vida da população é uma
das metas principais do Governador Aécio Neves, haja vista já ter sido
criada a Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, sendo uma de suas
funções levar o desenvolvimento econômico a essas regiões.

Sabemos que nos últimos anos o Estado perdeu mais de 20 mil
empregos diretos e indiretos, em razão da transferência de indústrias
para outros Estados. Na última década, aumentou em mais de 30% o
número de empresas que fecharam suas portas e foram buscar
incentivos fiscais em outras regiões onde a redução de alíquota foi
maior. Por que não segurarmos, então, essas indústrias em nosso
Estado, principalmente nas regiões mais carentes?

Sendo este projeto de grande abrangência, irá contribuir
substancialmente para atender às prioridades de Minas Gerais, em
sintonia com os programas de desenvolvimento e emprego da
Presidência da República.

Enfim, é a participação popular atuando, com a introdução de
técnicas mais modernas ao longo do programa e com o
esclarecimento das autoridades do poder público sobre os recursos
destinados ao fomento da produção, o que favorecerá, em todo o
processo, a democratização de decisões e informações sobre
questões públicas.

Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste 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.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 663/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.383/2005)
Acrescenta artigo à 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 - Fica a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescida

do art. 218-A, nos seguintes termos:
“Art. 218-A - O contribuinte devedor de tributo previsto na Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, cujo crédito tributário seja objeto
de discussão judicial, por meio de qualquer meio, inscrito ou não em
dívida ativa, poderá requerer seu parcelamento, sem a incidência da
multa de mora ou infracional, em até 60 (sessenta) parcelas mensais,
desde que requeira o benefício e a desistência da ação judicial no
prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, podendo este
prazo ser prorrogado a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1º - O contribuinte nas mesmas condições do “caput” que optar
pelo pagamento à vista do crédito tributário poderá fazê-lo sem as
penalidades anteriormente discriminadas e sem a incidência de taxa
Selic, desde que faça seu pagamento integral no prazo de 30 (trinta)
dias após a publicação desta lei.

§ 2º - Na hipótese de quitação na forma do “caput” e tratando-se de
crédito tributário já ajuizado, serão devidos honorários advocatícios à
Advocacia-Geral do Estado no importe de 5% (cinco por cento) sobre
o valor total parcelado e, na forma do §1º, no importe de 2% (dois por
cento) sobre o mesmo valor.

§ 3º - Os benefícios previstos neste artigo estendem-se aos
parcelamentos em curso referente às parcelas vincendas, desde que
o contribuinte o requeira no prazo previsto no ‘caput’.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: É sabido que esta Casa apreciou e aprovou,

recentemente, o Projeto de Lei nº 1.466/2004, do Governador do
Estado, que criou o sistema de pagamento incentivado de débitos
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para com o Estado de Minas Gerais, denominado “Minas em Dia”.
Porém, o mencionado projeto, embora tenha sido muito bem
idealizado, não preenche todas as necessidades de nossos
contribuintes, muito menos atende inteiramente aos interesses do
Estado, que necessita de forma urgente aumentar a arrecadação de
seus tributos, de forma a solver todas as obrigações que a lei lhe
impõe.

Dessa forma, estamos apresentando a emenda em anexo que
permitirá àqueles que desejarem quitar integralmente seu crédito
tributário de forma parcelada ou não, sem a burocracia do Projeto de
Lei nº 1.466/2004, e até mesmo com isenção dos juros de mora para
os pagamentos à vista, que se igualariam ao valor devido na forma de
denúncia espontânea, possibilitando o ingresso imediato de recursos
no caixa do Estado sem a protelação normalmente verificada nas
discussões judiciais entre o Estado e o contribuinte.

Há de se destacar que não interessa ao Estado a eternalização das
discussões judiciais com o contribuinte. Como estamos falando de
uma Justiça morosa, temos muitos casos em que, finalizada a
discussão judicial, mesmo a favor do Estado, não se encontra mais a
empresa devedora em condições de honrar seus compromissos
tributários, ficando o Estado sem seus recursos indispensáveis.
Temos o forte exemplo de empresa que, acionada pelo Estado,
ofereceu em garantia equipamentos de informática e que, após 15
anos de discussão judicial em que o Estado saiu vencedor, restaram
apenas sucatas de computadores e impressoras, pois, ao final, a
empresa havia desaparecido deixando apenas os bens penhorados e
uma dívida atualmente avaliada em cerca de R$1.000.000,00.

Essas situações não interessam ao Estado. Não interessa ao Estado
impedir que os empresários, pequenos, médios e grandes possam ter
bens em seu nome. Interessa ao Estado o ingresso da receita
tributária em seu caixa, de forma que possa transformá-lo em serviços
para a sociedade. Por isso, não interessa ao Estado uma boa
demanda nem interessa que seja um mau acordo, desde que
signifique o ingresso imediato de receita e a finalização de uma
demanda que só interessa ao mau devedor. Estatísticas dão conta de
que apenas de 5% a 10% da dívida ativa da Fazenda Pública
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Estadual é recebida. Ora, se não dermos condições e vantagens de
pagamento ao contribuinte devedor de forma que se evite a demanda
judicial, incentivando-se o parcelamento e o pagamento imediato da
dívida tributária, essa parcela de 90% a 95% de crédito tributário
inscrito em dívida ativa será perdida completamente, causando
prejuízo ao erário.

Com este projeto, julgamos corrigir essa distorção, já que,
oferecendo melhores condições de pagamento ao contribuinte
litigioso, teremos a finalização da demanda e o ingresso de novos
recursos 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 664/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.334/2005)

Concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos
automotores de fabricação nacional, quando destinados a portador de
doença crônica que exija tratamento continuado e cuja interrupção
possa acarretar risco de vida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida isenção do ICMS nas saídas internas de

automóveis de passageiros de fabricação nacional com motor de até
127 HP de potência bruta (SAE), quando destinados a portador de
doença crônica que exija tratamento continuado e cuja interrupção
possa acarretar risco de vida.

Art. 2º - O disposto no “caput” do art. 1º se aplica nos casos em que
houver cumulação comprovadamente:

I - o adquirente:
a) apresente comprovante de serviço de saúde oficial atestando a

necessidade do tratamento continuado sob pena do risco de vida;
b) necessite do veículo para se transportar ou ser transportado aos

locais de tratamento;
c) não tenha adquirido, nos últimos três anos, veículo com isenção

de ICMS;
II - o benefício correspondente seja transferido para o adquirente do

veículo, mediante redução no seu preço;
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III - o veículo seja novo.
Art. 3º - Fica o beneficiário desta lei obrigado a recolher o ICMS que

seria devido na data da compra do veículo, atualizado com base na
variação da UFEMs ou outro índice que o venha a substituir, nos
seguintes casos:

a) revenda em prazo inferior a três anos;
b) alienação em prazo inferior a três anos;
c) locação do veículo em prazo inferior a três anos.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

dias contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição

Estadual demonstram em sua plenitude o amparo aos cuidados da
saúde.

Assim, entendemos ser de bom alvitre a existência de uma
legislação que venha cooperar com o tratamento dos portadores de
doenças crônicas que exijam tratamento continuado e cuja interrupção
possa acarretar risco de vida. Muitas doenças dessa natureza exigem
que o paciente procure o hospital de imediato, onde encontrará
recurso para obter o tratamento na hora certa. Poderíamos citar vários
tratamentos que se enquadram nessa linha, entre eles a hemodiálise,
que tem ceifado muitas vidas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para se
levar a efeito uma causa justa, principalmente quando nos
transportamos para essa situação.

- 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 665/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.250/2005)

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da
Fibrose Cística.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o
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Tratamento da Fibrose Cística ou mucoviscidose, a ser comemorada,
anualmente, na primeira semana de setembro.

§ 1º - Na semana instituída nesta lei, o Estado promoverá palestras
para esclarecer a sociedade sobre a fibrose cística e incentivará o
tratamento da doença através de campanhas, levando a sociedade a
conhecer suas diversas formas de tratamento.

§ 2º - Na semana instituída, o Estado poderá promover parceria com
a Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose - Fibrose
Cística - AMAM - para realização de eventos relacionados a essa
doença.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Nossa proposta tem por finalidade seja dada maior

atenção ao tratamento da doença, para se evitarem lesões
irreversíveis e, muitas vezes, a morte, devido a diagnóstico tardio, por
falta de conhecimento. A fibrose cística ou mucoviscidose é uma
doença hereditária mais freqüente na infância, caracterizada por
infecção e obstrução do aparelho respiratório e insuficiência do
pâncreas, além de elevados níveis de eletrólitos no suor. As pessoas
com fibrose cística têm o suor salgado, devido à diminuição do
funcionamento dos canais de cloro das células dos ductos
sudoríparos. Esta alteração dificulta a absorção do cloro e do sódio
pelas células ductais, fazendo com que o suor aflore na pele com
quantidade de sal maior do que a normal. Essas pessoas podem se
desidratar mais facilmente com o calor, devido à maior perda de sal
pelo suor.

A Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose, em seu jornal
datado de janeiro, fevereiro e março de 2005, traz matéria sobre a
fibrose cística, na qual o Chefe do Ambulatório de Fibrose Cística do
Centro Geral de Pediatria esclarece: “A fibrose cística se caracteriza
pela produção de secreções espessas por glândulas localizadas no
pâncreas, pulmões, além de outros órgãos. Nos pulmões, a secreção
espessa e pegajosa produzida torna-se terreno fértil para que
bactérias venham se fixar e multiplicar, provocando infecções
brônquicas. Normalmente, a infecção pulmonar aparece de maneira
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gradual e, no início, provoca sintomas discretos, como diminuição do
apetite, perda de peso, aumento da tosse, entre outros. Um dos
objetivos mais importantes do tratamento da fibrose cística é o
controle da infecção pulmonar”. No editorial do mesmo jornal,
observa-se: “A falta de uma definição clara de qual instituição é
responsável pela prestação da assistência ambulatorial e hospitalar
aos fibrocísticos em Minas Gerais tem trazido prejuízos ao tratamento
dos pacientes e ao apoio aos familiares”.

Em vista do alcance social do projeto, solicitamos o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.

- 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 666/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.009/2004)

Dispõe sobre a instituição da Semana Estadual do Evangelho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual do Evangelho, a ser

comemorada, anualmente, na terceira semana de março.
Parágrafo único - Na data instituída nesta lei, serão ministrados

pelas instituições religiosas estudos, palestras e seminários sobre a
consciência evangélica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Ao longo dos séculos, os antagonismos entre homens,

grupos sociais e nacionalidades inteiras provocados por diferenças
religiosas, marcaram profundamente a história da humanidade, com a
intolerância religiosa, levando a conflitos minoritários do que
confessavam crenças diferentes.

Com o passar do tempo, a separação entre religião e Estado
constituiu-se numa conquista da sociedade moderna e deve ser
preservada.

Temos a firme convicção de que a verdadeira fé deve ser
professada todos os dias, e uma data especial para comemorar a
consciência evangélica se fará sentir nas instituições religiosas.

A terceira semana de março foi escolhida pelo fato de ser uma
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época de reflexão sobre a vida de Jesus.
A nossa intenção é que haja dedicação especial em prol do

Evangelho, para o bem de todos.
Ante o exposto, submetemos à apreciação dos nobres pares nesta

Casa esta proposição, na certeza de contar com apoio necessário à
sua tramitação e aprovação final.

- 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 667/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.954/2004)

Institui a Semana de Conscientização do Tratamento da Psoríase.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização do Tratamento

da Psoríase, a ser comemorada, anualmente, na semana que inclua o
dia 29 de outubro.

Parágrafo único - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá
palestras para esclarecer a sociedade sobre a psoríase e a artrite
psoriática, doenças ainda incuráveis, porém não contagiosas e não
letais e, especificamente, promoverá estudo contra o preconceito e a
desmitificação da doença.

Art. 2º - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A psoríase, doença de pele de causa ainda

desconhecida, atinge homens e mulheres de todas as raças, na faixa
etária que vai dos 20 aos 40 anos. Tanto a psoríase como a artrite
psoriática são tidas como incuráveis, porém não contagiosas, não
letais.

A psoríase provoca lesões avermelhadas e escamosas em diversas
partes do corpo, dando a impressão de contagiosa, e aí vem o
preconceito. A Organização Mundial de Saúde - OMS -, a pedido da
Confederação Européia de Portadores de Psoríase, institui o dia 29 de
outubro, data definitiva para informar que 125 milhões de pessoas no
mundo são afetadas pela psoríase e artrite psoriática.
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Assim, entendemos que Minas Gerais deverá entrar neste cenário
com lei específica, promovendo a Semana de Conscientização do
Tratamento da Psoríase, que inclua o dia 29 de outubro, para coincidir
com dia da Organização Mundial de Saúde. O objetivo da Semana é
desmitificar a doença, mostrando que pessoas portadoras da psoríase
não são diferentes das demais.

O tratamento da psoríase, tendo em vista o avanço da medicina,
deve ser divulgado e esclarecido. Ante os fatos, entendemos que uma
semana dedicada a esse assunto será benéfica a todos.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste
projeto.

- 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 668/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.703/2004)

Institui o Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas e China,
no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 25 de maio no âmbito do Estado de

Minas Gerais, como Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas
Gerais e China.

Parágrafo único - Excepcionalmente, no ano de 2004, será
comemorado no dia 25 de setembro.

Art. 2º - O dia 25 de maio, a ser comemorado anualmente, passa a
fazer parte do calendário dos eventos do Estado de Minas Gerais, de
que trata o “caput” do art. 1º.

Art. 3º - O Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas e China
terá como ponto culminante a realização de exposições, painéis,
workshops sobre a cultura e as economias brasileira e chinesa, que
visem a divulgar e estreitar os laços culturais e econômicos que unem
o Estado de Minas Gerais e a China.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente preposição objetiva fortalecer os laços

comerciais e culturais já estabelecidos pelos Governos de Minas
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Gerais e da China, por ocasião da viagem do Governador de Minas a
esse país, juntamente com o Presidente da República.

A escolha do dia 25 de maio de cada ano é o marco do dia em que o
Governador Aécio Neves assinou em Shangai, na China, memorando
de entendimento entre o Governo do Estado e a Empresa China
Aluminum Industrial Investiment, que vai fazer a pesquisa e a
exploração de mina de bauxita existente na Zona da Mata de Minas
Gerais.

A escolha do dia 25 de setembro deste ano se deve ao prazo
razoável de quatro meses para que os chineses visitam Minas e os
negócios comecem a fluir.

Os negócios e investimentos tratados na China estão prosperando
assustadoramente, tendo em vista o seguinte: foi feito acordo com a
multinacional China Aluminium para explorar jazida de bauxita na
Zona da Mata; 60 empresários mineiros participaram de rodas de
negócios com empresas chinesas, com boas perspectivas de parceria
de exportação de sucos de fruta, algodão, eletroeletrônicos, peixe,
carne e soja; foi apresentada a empresários chineses projetos de
investimentos no Estado, inclusive parcerias público-privadas. Entre
as metas está atrair uma fábrica da empresa coreana Samsung; foi
apresentado, também, aos chineses todo o potencial do agronegócio
no Estado de Minas.

Durante a inauguração do Núcleo de Cultura Brasileira na
Universidade de Pequim, o Governador destacou a área de turismo,
dizendo que Minas Gerais será privilegiada, pois os turistas chineses
preferem cidades históricas, pois buscam história e cultura.

A riqueza histórica da Estrada Real e dos 177 municípios que a
compõem, vão ao encontro dos interesses turísticos dos chineses.

O Governador afirmou, em Shangai, que Minas está aproveitando a
chance de “fincar uma bandeira” no território chinês e diversificar
ainda mais a pauta de exportações mineiras para o país asiático.
Minas é o Estado brasileiro líder em exportações para o mercado
chinês.

Pelas razões apresentadas, conto com a aprovação deste projeto de
lei pelos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 669/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.388/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaúna 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

Itaúna imóvel de propriedade do Estado, situado a Travessa Santana,
esquina com a Rua Ildeu Guimarães, correspondente a érea de
415,00m² (quatrocentos e quinze metros quadadros) e área construída
de 50,725m² (cinqüenta vírgula setecentos e vinte e cinco metros
quadrados), devidamente registrada no livro 2-Z, fls. 197, sob o nº AV-
002-6.397, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna.

Parágrafo único - A alienação do imóvel de que trata o “caput” deste
artigo destina-se ao funcionamento de programas na área de saúde
administrados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da data da escritura
pública de doação, devidamente registrada, não 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, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: No imóvel objeto deste projeto de lei funcionou durante

muitos anos o posto de saúde na cidade de Itaúna, mantido pela
Prefeitura Municipal daquela cidade. Hoje, estando desativado,
pretende a municipalidade itaunense reformá-lo para que funcione
como um apêndice da Secretaria Municipal da Saúde.

Entendemos que o imóvel em questão, apesar de construção
pequena, como consta em seu registro (sala de espera, sala de
atendimento, sala auxiliar, instalação sanitária), trará proveito às
comunidades carentes. Além disso, evita-se que seja abandonado,
servindo de abrigo a marginais. Diante do exposto, conto com o apoio
dos nobres pares à 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 670/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.822/2005)

Altera a Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescenta o § 2º ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, remunerando-se o parágrafo único.
“Art. 2º - (...)
§ 2º - Na escolha da denominação de que trata o ‘caput’ deste

artigo, poderão ser incluídos nomes de pessoas estrangeiras, com
naturalidade brasileira, desde que tenham algum vínculo ou identidade
funcional ou ideológica com os bens públicos estaduais a serem
homenageados.”.

At. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Sabemos que a Lei nº 13.408, de 21/12/99, tem a

finalidade de render homenagem aos cidadãos, por sua atuação na
defesa dos interesses pátrios. Como a referida lei não fez alusão aos
nomes de pessoas estrangeiras, gostaríamos que isso ficasse
explícito, a fim de não ocorrer dúvida. Assim, queremos acrescentar
que pessoas estrangeiras também poderão ser homenageadas desde
que tenham algum vínculo ou identidade funcional ou ideológica com
os bens públicos estaduais a serem homenageados.

- 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 671/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.694/2005)

Dispõe sobre Política Pública de Assistência Especial às
parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de
deficiência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado de Minas Gerais, Política

Pública de Assistência Especial às parturientes cujos filhos recém-
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nascidos sejam portadores de deficiência, como parte do Plano de
Desenvolvimento da Saúde.

Parágrafo único - Os hospitais e maternidades públicas prestarão
assistência quando os recém-nascidos apresentarem qualquer tipo de
deficiência ou patologia crônica que implique o tratamento continuado,
constatada durante o período de internação para o parto.

Art. 2º - A Política Estadual de Assistência Especial às parturientes
cujos filhos apresentarem qualquer tipo de deficiência terá como
diretrizes:

I - informação por escrito à parturiente, ou quem a represente sobre
os cuidados a serem tomados com o recém-nascido;

II - tratamento psicológico às parturientes, pela deficiência ou
patologia dos recém-nascidos;

III - fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas,
especializadas na assistência à portadores de deficiência ou patologia
específica;

IV - igual conduta deverá ser adotada pelos médicos pediatras do
Estado, efetivos e contratados, quando constatarem deficiências ou
patologias nas crianças consultadas.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, para
garantir sua execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: De um modo geral, não são raros os casos de crianças

nascidas com deficiências ou patologias de natureza crônica, cujas
mães, por absoluta falta de orientação, não lhes dispensam os
necessários cuidados, nem os levam a tratamento em instituições
especializadas. O resultado disso, quase sempre, é o agravamento
das condições de saúde das crianças, com repercussões irreversíveis
em suas vidas.

Com a apresentação do projeto de lei em tela, o que pretendemos é
afastar, nesses casos, o fator “desconhecimento” - realidade que não
pode ser ignorada.

Assim, entendemos que essas medidas estarão ajudando as mães e
seus filhos, podendo até corrigir a deficiência enquanto há tempo.
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Face ao exposto e devido ao elevado cunho social da proposição,
conto com 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 672/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.804/2005)

Dispõe sobre a instalação de pias em todos os restaurantes “self-
service” do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Institui a instalação de pias em todos os restaurantes “self-

service”, com sabonete líquido e toalhas de papel, em local
estratégico, para que as pessoas possam lavar as mãos antes das
refeições.

Parágrafo único - As pias a que se refere o “caput” deste artigo
deverão ser instaladas em número suficiente para atender à demanda,
de maneira adequada aos portadores de deficiência.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente proposta tem por objetivo estabelecer que

todos os restaurantes “self-service” localizados no Estado instalem
pias com sabonete líquido e toalha de papel, para que as pessoas
possam lavar as mãos antes de se servirem de alimentos, como
medida de proteção à saúde dos consumidores. Sabemos que mãos
sujas concentram focos de contaminação; portanto, não é correto que
uma pessoa de mãos sujas contamine os alimentos que outras irão
consumir. A mudança de hábitos de uma sociedade somente é
possível a partir do envolvimento dos diversos segmentos que a
compõem.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para
a aprovação desta iniciativa.

- 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 673/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.803/2005)

Dispõe sobre a instalação de pias nos refeitórios das escolas
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públicas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Institui a instalação de pias no interior dos refeitórios das

Escolas Públicas do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - As pias a que se refere o “caput” deste artigo

deverão ser instaladas em número suficiente para atender à demanda,
de maneira adequada aos portadores de deficiência.

Art. 2º - As escolas estaduais se adequarão às normas em
cumprimento a esta lei, dentro dos critérios estabelecidos pelo Poder
Executivo, em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O objetivo da proposta é que os alunos adquiram o

hábito de lavar as mãos antes das refeições, conscientizando-os
sobre os prejuízos da ingestão de alimentos contaminados. Tal
preocupação encontra fundamento no fato de a escola se constituir no
principal local onde a criança adquire vários dos hábitos que vai
carregar ao longo da sua vida.

Especialistas em educação alimentar destacam a importância de
ações governamentais no que se refere à alimentação saudável e
segura e aos hábitos salutares para o bom desempenho e uma melhor
qualidade de vida. Entendemos que na escola devem ser aprendidos
e praticados bons hábitos disciplinares, inclusive o que ora
destacamos.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 674/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.747/2005)

Institui o Dia de Conscientização quanto ao Vitiligo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia de Conscientização quanto ao Vitiligo, a

ser realizado, anualmente, no dia 1º de outubro.
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§ 1º - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá eventos para
esclarecer a sociedade e os especialistas de saúde quanto ao vitiligo,
buscando combater o preconceito e desmistificar a doença.

§ 2º - Recaindo o dia 1º de outubro no sábado ou no domingo, os
eventos serão transferidos para a segunda-feira.

Art. 2º - O Estado poderá buscar parcerias junto a entidades,
associações, psicólogos, sociólogos e pedagogos para realização dos
eventos de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Nossa proposta tem por finalidade dar maior atenção à

conscientização e ao tratamento da doença. Reportagem no jornal
“BH das Gerais”, edição de setembro e outubro de 2005, traz matéria
esclarecedora sobre o assunto. O vitiligo é uma doença de causa
ainda desconhecida que afeta 1% da população. Manifesta-se em
qualquer idade, em ambos os sexos e em todas as raças, sendo que
traumas emocionais poderiam atuar como fatores de
desencadeamento ou agravação da doença. As lesões formam-se
devido à diminuição ou ausência de melanócitos (células)
responsáveis pela formação do pigmento melanina, que dá cor à pele.
Elas não apresentam sintomas, e a superfície da pele permanece
normal, exceto pela falta de cor. As manchas típicas do vitiligo são
brancas, com total ausência de pigmento, e podem apresentar um fino
halo pigmentado ao seu redor. Atinge, principalmente, as pálpebras, o
entorno da boca, as extremidades dos membros, os cotovelos e
joelhos. Não há como prever a evolução da doença, que pode
permanecer estável durante anos, voltar a se desenvolver ou regredir
espontaneamente. O grau de comprometimento emocional pode
acabar interferindo negativamente na evolução da doença.

Cuba é considerado um país de referência no tratamento da doença
e emprega a melagenina, medicação retirada do extrato placentário.
Entretanto, não há estudos científicos bem controlados, que
comprovem a eficácia desse tratamento. Enfim, com a evolução da
medicina, expande-se também o tratamento de várias doenças, como
o vitiligo, e seriam de bom alvitre maiores esclarecimentos sobre a
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doença. Em face do exposto, conto com a aprovação dos nobres
pares.

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

PROJETO DE LEI N° 675/2007
Define a composição do Conselho Estadual de Educação e

estabelece a realização da Conferência Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação é órgão de caráter

deliberativo, normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das
diretrizes da educação no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação assegurará
aos grupos representativos da comunidade o direito de participar da
definição das diretrizes da educação.

Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação será composto por vinte
e quatro membros, assim discriminados:

I - quatro representantes dos órgãos governamentais do Estado,
indicados pelo Governador do Estado;

II - um representante das instituições de ensino público superior;
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do

Adolescente;
IV - um representante da Comissão de Educação da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais;
V - um representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação;
VI - um representante da Undime;
VII - um representante do Conselho Nacional de Educação;
VIII - um representante das instituições privadas de educação

infantil;
IX - dois representantes das instituições filantrópicas, comunitárias

ou confessionais de ensino infantil;
X - dois representantes dos estudantes das escolas estaduais;
XI - dois representantes dos pais de alunos das escolas estaduais;
XII - quatro representantes dos trabalhadores em educação das

escolas estaduais;
XIII - dois representantes dos professores das escolas particulares

do Estado de Minas Gerais;
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XIV - um representante dos trabalhadores em escolas filantrópicas,
comunitárias e confessionais de ensino infantil.

§ 1º - Os membros do Conselho Estadual de Educação da
comunidade educacional serão escolhidos em fóruns próprios, através
de assembléias dos sindicatos, das associações de pais e mestres, de
pais de alunos, dos grêmios estudantis e dos colegiados escolares.

§ 2º - Os membros do poder público serão indicados pelo
Governador do Estado de Minas Gerais e encaminhados à
Assembléia Legislativa, que os submeterá a aprovação.

§ 3º - O representante do Poder Legislativo será indicado pelo
Presidente da Assembléia entre os membros que compõem a
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Art. 3º - O mandato dos membros do Conselho Estadual de
Educação será de quatro anos, vedada a recondução imediata,
cessando a cada dois anos o mandato da metade dos Conselheiros.

Art. 4º - Para cada Conselheiro efetivo será escolhido um
Conselheiro suplente, com os mesmos critérios de escolha, e todos
deverão ter os nomes homologados pelo poder público.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Educação organizará a
Conferência Estadual de Educação a cada dois anos.

§ 1º - A Conferência será convocada pelo Poder Executivo e
organizada pelo Conselho Estadual de Educação com a participação
de representantes de todos os segmentos sociais para a
sociabilização de experiências, a avaliação da situação educacional e
a proposição de diretrizes para a educação no Estado.

§ 2º - Por decisão do Conselho Estadual de Educação poderão ser
organizadas Conferências Extraordinárias.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua promulgação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se os arts. 3º e 4º da Lei Delegada nº 31, de 28

de agosto de 1985.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Conselho Estadual de Educação é órgão integrante
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do Sistema Estadual de Ensino, com enorme relevância na definição
da política estadual para a educação; entretanto, até hoje têm sido
todos os seus membros escolhidos pelo Governador do Estado.

Num momento de discussão dos espaços de atuação da
comunidade educacional, nada mais justo do que assegurar aos
grupos representativos da comunidade o direito de participar da
definição das diretrizes da educação. Para tanto, defendemos um
Conselho democrático, que possibilite a todos os segmentos da
comunidade educacional do Estado a participação, a defesa dos
interesses, a proposição de ações e a fiscalização do sistema de
educação.

Ante o exposto, contamos com o apoio de todos os nossos pares
para a aprovação deste 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 676/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.368/2005)

Dispõe sobre o acolhimento aos usuários do Sistema Uníco de
Saúde - SUS - que necessitam de tratamento em local diverso de seu
domicílio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado, em parceria com os demais gestores do SUS

responsáveis pela rede regionalizada de atendimento à saúde, deverá
disponibilizar meios de hospedagem temporária aos usuários que
necessitarem de serviços de saúde em local diverso do seu domicílio.

Parágrafo único - Consideram-se hospedagem temporária os locais
de acolhimento ao usuário do SUS que tenha que realizar
procedimentos de saúde fora do seu município e que não necessite de
internação hospitalar.

Art. 2º - Os locais de hospedagem devem ter caráter público e
acesso universal, sendo preferencialmente localizados em municípios
que executam o nível terciário de atenção à saúde e prestam
atendimento de alta complexidade.

Art. 3º - Os locais de hospedagem deverão atender à demanda de
cada região e obedecer aos padrões de instalação adequados aos
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princípios de humanização do SUS.
Art. 4º - A implantação, a estruturação e o funcionamento dos locais

de hospedagem serão definidos pela Secretaria de Estado de Saúde
em conjunto com os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
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, em sua 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
consorciar 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 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
com a média e alta complexidade.

Inevitavelmente, entretanto, muitos casos devem ser tratados em
municípios maiores, que oferecem serviços mais complexos de
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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 com a política
de humanização do SUS, disponibilizando meios adequados e
eficientes de hospedagem aos usuários que necessitam, reduzindo
custos com internações desnecessárias e ampliando a oferta de leitos
especializados.

Devemos notar ainda que, além da redução de custos mencionada,
as eventuais despesas decorrentes da aprovação deste projeto
poderão ser cobertas pelo aumento de recursos destinados à saúde
em razão da vinculação de recursos prevista pela Emenda à
Constituição n° 29, de 19/9/2000.

Segundo dados constantes no anexo de metas fiscais do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias, em análise nesta Assembléia, a receita
de ICMS, que representa 62% da receita não financeira do Estado,
que em 2004 alcançou 9,6% da arrecadação total do imposto no País,
encontra-se, em 2005, em patamar superior a 10%. Configura-se,
assim, um expressivo aumento de receitas que provocarão, por meio
do mecanismo da vinculação, a ampliação de recursos destinados ao
orçamento da saúde. Acreditamos que esses novos recursos serão
capazes de abrigar qualquer nova obrigação financeira decorrente
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.
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PROJETO DE LEI Nº 677/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.344/2005)

Dispõe sobre a criação do Serviço Voluntário Ambiental no âmbito
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do

Estado.
Parágrafo único - Considera-se o Serviço Voluntário Ambiental no

âmbito do Estado, para fins desta lei, a atividade não remunerada
prestada por pessoa física nas Unidades de Conservações
Ambientais.

Art. 2º - O Serviço Voluntário Ambiental não gera vínculo
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.

Art. 3º - O Serviço Voluntário Ambiental será exercido mediante a
celebração do termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e
o prestador do serviço voluntário, devendo constar o objeto e as
condições do seu exercício.

Parágrafo único - O Voluntário Ambiental deverá usar crachá
durante o exercício de sua atividade, conforme dispõe o Anexo I.

Art. 4º - Poderão os voluntários ambientais atuar exclusiva ou
cumulativamente nas área de:

I - educação ambiental;
II - monitoramento e gestão;
III - prestação de informações aos visitantes;
IV - manutenção de trilhas;
V - serviços administrativos;
VI - identificação de focos de incêndio e outros incidentes;
VII - grupos de resgate ou combate a incêndio, desde que

devidamente supervisionados;
VIII - fiscalização.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I
Nome da Instituição:
Endereço:
Área de Atividade:
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Nome do Voluntário:
CPF:
Identidade:
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Partindo do princípio de que a cada dia nós nos

conscientizamos da necessidade de preservar o meio ambiente,
muitas pessoas engajadas nesse processo não sabem como
contribuir de forma efetiva.

Pode-se definir como voluntário toda pessoa que, por solidariedade
e responsabilidade, doa seu tempo livre, trabalho e conhecimentos
para beneficiar e melhorar a qualidade de vida de todos. Não resta
dúvida de que a conservação ambiental é essencial para se obter esta
qualidade de vida.

O objetivo deste projeto é criar o serviço do Voluntário Ambiental no
âmbito do Estado de Minas Gerais, criando oportunidade para todos
os que desejam e não sabem como ajudar a preservação ambiental,
criando uma norma que facilite a adesão a este tipo de serviço.

Nossos parques apresentam uma vegetação diversificada onde
encontramos espécies centenárias, em sua maioria em extinção,
necessitando, portanto, cada vez mais de cuidados para que assim
possam ser preservadas.

Existem hoje milhares de voluntários anônimos que doam parte do
seu tempo às mais variadas causas e iniciativas. São jovens,
universitários, professores, empresários e pessoas da terceira idade
que, de alguma forma, estão engajados num processo de
transformação social para construir um País melhor.

O cidadão pró-ativo envolvido em ações voluntárias contribui com a
sua comunidade e, mais do que isso, torna-se um cidadão mais
consciente e, competente em relação a sua vida profissional e social.

Considerando-se a realidade sociocultural e os muitos desafios e
situações conflitivas em que o jovem vive, a atividade voluntária se
apresenta como um espaço alternativo não só de inserção social e
compromisso de cidadania responsável, mas também como uma
proposta que ajuda o jovem a conhecer a si mesmo e a descobrir suas
potencialidades.



119

Dessa forma, o voluntariado ambiental é uma alternativa para todo o
jovem que sonha com um mundo diferente, mais justo e igualitário,
que se preocupa com a gravidade dos problemas sociais e que gosta
de mobilizar forças amigas para idealizar projetos em vista do bem
social. Quem nunca realizou um trabalho solidário talvez não saiba a
felicidade que esse gosto provoca nos voluntários e nas pessoas
beneficiadas, e a riqueza humanitária que ele promove no ambiente
social.

No Brasil, desde 1997 o voluntariado vem se articulando em nível
nacional e conquistando um grande público: foram implantados muitos
Centros de Voluntariado em vários Estados do País; foi instituída a Lei
nº 9.608, que rege o serviço voluntário; foi estabelecido o 5 de
dezembro como o Dia Nacional do Voluntário; em 2001, o 1º
Congresso Brasileiro do Voluntariado abriu um debate metodológico
sobre a necessidade de se consolidar o voluntariado em nossa
realidade.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para se levar a
efeito a criação do Serviço Voluntário Ambiental.

- 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 N° 678/2007
Institui o passe escolar nos transportes coletivos intermunicipais do

Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ao estudante regularmente matriculado em estabelecimento

de ensino público, oficialmente reconhecido, é assegurado o desconto
de 50% (cinqüenta por cento) no valor da tarifa vigente dos
transportes coletivos intermunicipais no Estado.

Parágrafo único - O beneficiário comprovará sua condição de
estudante mediante a apresentação de carteira de identidade
estudantil confeccionada pelas entidades representativas estudantis
pela instituição de ensino.

Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se transporte coletivo
intermunicipal, os ônibus de linhas intermunicipais, de acordo com o
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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DER-MG.
Art. 3º - Podem ser utilizadas, pelas empresas concessionárias do

transporte coletivo intermunicipal as seguintes fontes de recursos para
o cumprimento desta lei:

I - dotação orçamentária destinada pelo Estado;
II - dotação orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social -

Feas;
III - adaptação das planilhas de cálculo tarifário;
IV - publicidade veiculada nos veículos de transporte coletivo

intermunicipal.
Parágrafo único - Conforme disponibilidade orçamentária, o Poder

Executivo destinará recursos específicos ao passe escolar no
transporte coletivo intermunicipal.

Art. 4º - No edital de licitação e nos contratos para concessão de
exploração de linha de transporte coletivo intermunicipal, constará a
obrigatoriedade do passe escolar nos termos desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A proposição ora apresentada tem o objetivo de

integrar o jovem à cidadania, incentivando os estudantes do Estado a
terem formação educacional e profissional. O contexto atual indica
que muitos deixam de freqüentar seus cursos por não terem
condições de custeá-los, seja nos gastos com transporte, seja com
outras necessidades básicas para seus estudos.

A Constituição da República é clara ao descrever os deveres do
Estado para com a educação. Destacamos o art.205, que preceitua
que a educação é um direito de todos e dever do Estado. A
Constituição do Estado acompanha a da República em seu art. 195,
não havendo como nos omitirmos nesta questão. A oferta de ensino
em determinados Municípios não atende à demanda dos
interessados, e na maioria dos casos, as pessoas têm dificuldade ou
condição nenhuma para custear o transporte até o estabelecimento de
ensino. Tais fatos ocorrem tanto no ensino médio quanto no superior,
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contribuindo para o aumento do número de pessoas que abandonam
seus cursos e não chegam a um curso universitário. Minas Gerais
sempre se destacou na área educacional com inovações, e, dentro
deste espírito, o passe escolar pode contribuir para a melhora do
acesso ao ensino em todas as suas potencialidades. O Projeto de Lei
em tela irá somar para que o estudante possa ter o acesso à
educação facilitado com a concessão do passe escolar.

Assim, procurando todos os meios possíveis de investimento na
educação da juventude, contamos com a aprovação de nossos
ilustres pares.

- 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 679/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.159/2005)

Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 19-A:
“Art. 19-A - A concessão de outorga de direito de uso de água

superficial a um único usuário, pessoa física ou jurídica, fica limitada
ao volume máximo de 1/3 (um terço) da vazão outorgável do corpo
d'água a ser captado.

§ 1º - A critério do órgão competente e mediante justificativa técnica
que inclua análise de riscos ambientais, elaborada por profissional
legalmente habilitado, o limite de vazão a que se refere o “caput”
deste artigo poderá ser aumentado, em caráter precário, até o volume
da vazão outorgável.

§ 2º - O volume de água concedido em caráter precário, conforme
previsto no § 1º, ficará sempre disponível para a concessão de novas
outorgas, observado o prazo de até cento e vinte dias para adequação
do antigo usuário e as prioridades de uso das águas da bacia.

§ 3º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às outorgas
de direito de uso de água para abastecimento público.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A outorga é um dos instrumentos de gestão dos

recursos hídricos previstos na Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe
sobre a política estadual de recursos hídricos. É ato da autoridade
competente do poder público, em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - IGAM -, necessário para assegurar o direito de
uso das águas de determinado curso d'água.

Esse instrumento tem como objetivo principal estabelecer cotas para
os diferentes usuários e para os usos das águas de um determinado
manancial, de forma a garantir o abastecimento, uma distribuição
equilibrada e o uso múltiplo e racional dos recursos hídricos para
prevenir conflitos entre outorgados de uma mesma bacia hidrográfica
ou mesmo de bacias vizinhas.

A lei mineira não prevê limites para a concessão da outorga de
qualquer volume de água a um só usuário, o que deixa o
administrador a descoberto de bases legais para estabelecê-los.
Assim, esta proposição busca criar regras que permitam eliminar os
critérios subjetivos e permitir o acesso democrático a esse bem
essencial à vida.

- 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 680/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.377/2006)

Dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos
incidentes nas mercadorias e nos serviços.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As notas fiscais emitidas no âmbito do Estado de Minas

Gerais deverão conter, de forma discriminada, detalhada e visível, os
valores de todas as modalidades de impostos incidentes nas
mercadorias e nos serviços, de forma a deixar transparente ao
consumidor quanto paga por cada um deles.

Art. 2º - A inobservância do disposto no art. 1º sujeitará o infrator às
sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990, a
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serem aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor
competentes, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais
aplicáveis à hipótese.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta
dias contados de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades
responsáveis pelo seu fiel cumprimento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Tanto os consumidores quanto os comerciantes e

empresários clamam pela clareza na discriminação dos valores
relativos a cada imposto incidente nas mercadorias e nos serviços.
Trata-se de uma maneira de dar transparência ao efetivo valor
cobrado e o valor destinado aos impostos.

Este projeto se encontra em consonância com a competência
concorrente atribuída aos Estados para legislar sobre matéria de
defesa do consumidor, nos termos do art. 24, V, da Constituição
Federal.

Também merece destaque o fato de esta proposição possuir
natureza jurídica de regra de defesa do consumidor, e não de regra
tributária, já que não modifica, tampouco disciplina, qualquer imposto.
Apenas obriga a esclarecer ao consumidor o valor que está
recolhendo de tributos.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois deixará
claro ao cidadão mineiro o valor que, diariamente, transfere para os
cofres públicos.

- 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 681/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.355/2006)

Altera a redação dos §§ 15 e 22 do art. 13 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 - Dê-se aos §§ 15 e 22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de 26 de
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dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências, a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)
§ 15 - O montante do imposto não integra sua base de cálculo em

nenhuma hipótese, devendo, estritamente para fins de registro fiscal,
ser somado o valor da operação ao valor do imposto.”

(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pela empresa

distribuidora de energia elétrica, responsável pelo pagamento do
imposto relativamente às operações anteriores e posteriores, na
condição de contribuinte substituto, é o valor da operação da qual
decorra a entrega do produto ao consumidor, nela incluídos os tributos
e encargos setoriais suportados pela distribuidora de energia, excluída
a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública e o valor do
ICMS incidente sobre a operação.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A situação mais injusta observada no âmbito do injusto

sistema tributário brasileiro é, provavelmente, a forma de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS – que vem sendo praticada. Trata-se da
chamada “cobrança por dentro” do tributo, instrumento por meio do
qual o imposto a ser cobrado integra a base de cálculo do próprio
imposto. Com isso tem-se um aumento substancial do ICMS, sem
alteração da alíquota.

Trata-se de resquício do regime autoritário, que permanece entre
nós por força de dispositivo presente na Lei Complementar nº 87, de
1996, art. 13, § 1º, tal como inconstitucionalmente utilizado pelos
Estados, bem como de equivocada interpretação do STF sobre a
matéria, em que pese à posição de outros tantos julgados e à doutrina
jurídica, favorável à preservação do espírito do texto constitucional, no
que tange às garantias do cidadão perante a sanha da fazenda
pública.

Felizmente, inúmeros julgados por todo o País têm realizado uma
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ofensiva contra esse estado de coisas, e tal procedimento tem sido,
por vezes, declarado inconstitucional, preservando-se, assim, a
constitucionalidade das relações entre o Estado que tributa e o
contribuinte que garante a receita pública.

O fenômeno em questão ocorre de forma engenhosa, por meio da
qual se opera a “mágica” da multiplicação do imposto. Isso fica bem
claro quando se observa uma conta de consumo residencial de
energia elétrica. O cidadão mineiro paga a maior alíquota do País,
estabelecida em 30% sobre a energia gasta em sua residência. Esses
30%, no entanto, se transformam em 42,86%, quando efetuada a
cobrança da operação somada ao valor do próprio ICMS. Assim, uma
operação de entrega de energia elétrica residencial no valor de
R$100,00, sobre a qual incide um percentual de 30%, a qual,
logicamente, deveria gerar um total de R$130,00, gera, magicamente,
um total de R$142,86. Assim é com qualquer operação tributada por
via do ICMS.

Nossos melhores tributaristas têm enfatizado a inconstitucionalidade
dessa modalidade de cobrança do imposto, a começar por Roque
Carrazza, que afirma o seguinte: “Afinal, a Lei Fundamental Tributária
é o Código Tributário Nacional (ou qualquer outra lei complementar
que, de algum modo, o substitua). A Lei Fundamental Tributária, no
Brasil, é a própria Constituição Federal. Segue-se, deste modo, que a
regra - matriz constitucional de cada tributo não pode ter seus
contornos modificados pela lei complementar (...) Assim, a lei
complementar que vier a cuidar da base de cálculo dos " impostos
discriminados nesta Constituição" (art. 146, III, a) só poderá explicitar
o que está implícito, a respeito, na Constituição. Não lhe é dado
inovar, mas apenas declarar. Em razão de seu caráter declaratório,
apenas pode tornar mais clara a base de cálculo possível dos
impostos. Nunca desvirtuar”. (“In” "ICMS", Ed. Malheiros, São Paulo,
1994, págs. 42 e 43.)

E o mesmo autor retoma o tema assim: “O legislador não pode
manejar grandezas alheias ao aspecto material da hipótese de
incidência dos mesmos (...). O critério de investigação da natureza
jurídica do tributo, que demonstra ser o único verdadeiramente
objetivo e jurídico, parte da base de cálculo para chegar ao conceito
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do tributo. Este só poderá ter uma única base de cálculo." (“In” “RDDT
nº 23”, pág. 95.)

“Com isso (a cobrança por dentro), os Estados estão cobrando
imposto sobre imposto a pagar. Trata-se de um caso típico de 'bis in
idem', que nosso ordenamento constitucional absolutamente não
abona.”. (“In”: “RDDT” nº 23, pág. 106.)

Segundo Antônio Sebastião Poloni, citando Roque Carraza, essa
equação, como meio indicador do valor do tributo, representa
inequívoca arbitrariedade diante da regra matriz do ICMS trazida na
Constituição de 1988. Pela Carta Magna, a base de cálculo do ICMS,
deve necessariamente ser uma operação mercantil, ou da prestação
de serviço nela definidos. A inclusão de elementos estranhos à base
possível do ICMS, configura a evidente inconstitucionalidade. (“In”:
“ICMS - Base de Cálculo”. “In”: http://www. universojurídico.com.br).

A inconstitucionalidade dessa forma de incidência fica demonstrada
quando se nota que, como no caso das nossas contas de luz, 30% de
30% é exatamente 9%, justamente o percentual cobrado a maior, em
clara e inarredável ofensa à ordem jurídica, conforme ensina Hugo
Barrozo Uelze (“In”: “Repertório IOB de Jurisprudência, Caderno 1”,
15/98, pág. 356).

É de notar que, em jurisprudência do ano de 1999, relatada pelo
Ministro Nelson Jobim, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser
constitucional tal forma de cobrança. Naquela oportunidade, no
entanto, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto vencido, já conseguia
dar a dimensão exata da violação perpetrada ao direito (“RE 212.636”;
também o “212.209”): "O valor decorrente da forma de cálculo
merecedora de glosa mostra-se como um verdadeiro adicional de
ICMS, no que parte o Estado para consideração de base de cálculo já
integrado de uma percentagem do próprio tributo. À evidência, atua o
fisco cobrando imposto sobre imposto a pagar, desconhecendo a
regra que remete à capacidade econômica do contribuinte, já que este
nada aufere, nada alcança, a ponto de ensejar a tributação. (...) Noto
o menosprezo à norma configuradora de garantia constitucional que é
a do inciso I do § 2º do referido art. 155. Como preservar-se a não-
cumulatividade se se chega ao cálculo englobado?".

Imagina-se, aliás, que a atual composição da Corte Suprema esteja
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apta a afastar, de vez, essa aberração jurídica, que somente se
explica enquanto instrumento de manipulação utilizado em momento
ditatorial e que deve ser absolutamente rechaçada em uma
democracia.

Assinale-se que, em seus últimos julgados o Superior Tribunal de
Justiça - STJ -, tem manifestado posição favorável à preservação dos
princípios tributários e à regra matriz da imposição do ICMS presentes
na Constituição da República (ver anexo). Assim se manifestou, em
seu voto, o Ministro Franciulli Netto: “A controvérsia apresentada nos
presentes autos cinge-se, basicamente, em verificar se a sistemática
de cálculo por dentro do ICMS ofende o princípio da não-
cumulatividade consagrado na Lei Maior (art. 155, § 2º, inciso II), já
previsto no Decreto-Lei nº 406⁄68, que regulou o ICMS até o advento
da Lei Complementar nº 87⁄96.

No exame do Recurso Especial 220.660⁄SP, pela egrégia Segunda
Turma deste Sodalício, redistribuído ao eminente Ministro Paulo
Medina e ainda pendente da renovação do julgamento, a questão que
se apresenta nos presentes autos foi amplamente debatida, embora
com enfoque na forma de cálculo da tarifa de energia elétrica.

Na ocasião, proferi voto no mesmo sentido ora adotado, qual seja o
da ilegalidade da inclusão do tributo na sua própria base de cálculo.

Preceitua o art. 2º, § 7º, do Decreto-Lei nº 406⁄68 que "o montante
do Imposto de Circulação de Mercadorias integra a base de cálculo a
que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle". No mesmo eito, dispõe o art. 33 da
Lei Paulista nº 6.374⁄89 que "o montante do imposto integra a sua
própria base de cálculo, constituindo respectivo destaque mera
indicação para fins de controle".

A interpretação dessa regra, porém, deve ter em vista que a base de
cálculo, elemento de indiscutível importância para a configuração do
tributo, há de guardar coerência com o fato gerador e tem por
finalidade "dimensionar a intensidade do comportamento inserto no
núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja
determinado o valor da prestação pecuniária" (cf. Paulo de Barros
Carvalho, “in” "Curso de Direito Tributário", 2ª ed., Ed. Saraiva, pág.
201).
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Nesse sentido é a lição de Roque Antônio Carrazza, para o qual, "se
o tributo é sobre a renda, sua base de cálculo deverá,
necessariamente, levar em conta uma medida de renda (“v.g.”, a
renda líqüida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base de cálculo
deverá, necessariamente, levar em conta uma medida da propriedade
(“v.g.”, o valor venal da propriedade); se o tributo é sobre serviços, sua
base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma medida
dos serviços (“v.g.”, o valor dos serviços prestados), e assim por
diante", motivo pelo qual "o legislador, ao definir a base de cálculo dos
tributos – inclusive o ICMS -, não pode manejar grandezas alheias ao
aspecto material da hipótese de incidência dos mesmos. Antes, deve
existir uma conexão, uma relação de causa e efeito, entre a hipótese
de incidência tributária e a base de cálculo 'in abstracto', que permitirá
apurar quanto exatamente o contribuinte deverá recolher (“quantum
debeatur”) aos cofres públicos a título de tributo, após a ocorrência do
fato imponível" (cf. "ICMS", 3ª ed., Ed. Malheiros, pág. 115).

Dessa forma, atento à sistemática do ICMS, esclarece Fábio
Fanucchi que "o montante do imposto de circulação de mercadorias
integra a base de cálculo aqui estabelecida, constituindo o respectivo
destaque simples indicação para fins de controle. Esta parece ser, das
ordens legais relativas ao ICM, aquela que suscita maiores problemas
de entendimento. O que a lei nacional quis estabelecer é que a base
de cálculo se integra com o imposto, vale dizer, que o preço da
operação, que está registrado no efeito fiscal, inclui o valor tributário
que dele não se dissocia para uma cobrança, por exemplo, do valor
da operação e mais do valor destacado do imposto, e nem se pode
diminuir o ICM, porque se considera nesse preço o valor da
mercadoria mais o tributo" (“in” "Curso de Direito Tributário Brasileiro",
4ª edição, editora Resenha Tributária, 1986, vol. II, pág. 155).

Não merece prosperar, assim, o v. acórdão recorrido, ao decidir que
"o sistema constitucional tributário brasileiro não é infenso ao
fenômeno de imposto cuja base de cálculo é integrada por parcelas
alusivas a imposto, seja da mesma espécie, seja de outra" (fl. 193) (...)

Com base nesses fundamentos, conclui-se que merece acolhida o
recurso especial também pela alínea "b", uma vez que assiste razão à
recorrente ao afirmar que o art. 33 da Lei paulista nº 6.374⁄89, que
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determinou do ICMS na base de cálculo, contraria o princípio da não-
cumulatividade contemplado no art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei nº
406⁄68, que estabelece que "o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICMS é não cumulativo, abatendo-se em cada operação
o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado".
Pelo que precede, dou provimento ao recurso. É como voto.” (REsp
286553 (2000/0115996-8 – 8/8/2005).”.

Outra Turma do STJ adota o mesmo posicionamento: "ICMS -
Energia Elétrica - Base de Cálculo - Tarifa. O ICMS sobre energia
elétrica deve ser calculado sobre o preço praticado na operação final e
não integra o preço da tarifa. Recurso improvido" (“DJ”: 3⁄8⁄98, pág.
110, Rel. Min. Garcia Vieira).

Citamos também decisão recente ocorrida no Rio Grande do Sul, na
qual o Juiz Vanderlei Deolindo afirmou que “a sistemática do cálculo
pertinente à base de cálculo do ICMS confere a este tributo o “efeito
cascata”, ferindo o princípio da não-cumulatividade, tornando-o
inconstitucional” (“In”: “Revista Consultor Jurídico”).

Também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem
assumido essa posição. Veja-se: “Embargos Infringentes - ICMS -
Energia Elétrica - Ausência de Lei Complementar - Base de cálculo:
preço da energia consumida - Exegese dos arts. 34, § 9º, do ADCT, e
29, da Lei Estadual nº 6.473/89 - Inaplicabilidade, na hipótese, de
energia elétrica, do denominado "cálculo por dentro". Rejeição.
Embargos Infringentes nº. 240.425.1/6-01- Dracena- SP -
Embargante: CESP - Companhia Energética de São Paulo -
Embargado:  Ministério  Público. 9ª Câmara de Direito Público do
TJSP - Relator: Des. Rubens Elias.

Ação Civil Pública - Inclusão do ICMS na sua própria base de
cálculo, nas tarifas de consumo de energia elétrica - Ilegalidade -
Embargos rejeitados. Embargos Infringentes nº. 260.926.2/2-01 -
Birigüi- SP -   Embargante: CPFL - Companhia Paulista de Força e
Luz - Embargados: Ministério Público e interessada: Fazenda do
Estado de São Paulo. 11ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Des.
Mohamed Amaro.

Ação Civil Pública - Interesses coletivos e difusos - Legitimidade do
Ministério Público - Preliminar rejeitada - Recursos não providos.
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ICMS - Energia elétrica - Contas residenciais - Sistemática de cálculo
que eleva de 25% para 33% o montante do imposto -
Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recursos oficial e voluntário não
providos. ICMS - Energia elétrica - Restituição de valores, na forma
determinada a partir de 11.03.91, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 95) - Retroação inadmissível -
Recurso não provido. Apelação Cível nº. 265.106.2- Santos- SP -
Recorrente: Juízo "Ex Officio" - Apelantes e reciprocamente apelados:
Ministério Público, Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. e a
Fazenda do Estado de São Paulo. 16ª Câmara Civil do TJSP -
Relator: Des. Soares Lima.

Tributos - ICMS - Ação Civil Pública - Legitimidade - Ação Civil
Pública - ICMS - Tarifas de Energia elétrica - Ministério Público -
Legitimidade. Embora os interesses defendidos sejam individuais,
disponíveis, são homogêneos e de relevante cunho social. ICMS -
Inclusão na sua própria base de cálculo - Inadmissibilidade. A
incidência desse imposto sobre ele próprio, para ser legítima, teria que
estar prevista na Constituição Federal, que determinou a sua base de
cálculo. Apelação Cível nº 260.926.2/0- Birigüi- SP - Apelantes:
Ministério Público e CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz -
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo - 11ª Câmara Cível do
TJSP - Relator: Des. Gildo dos Santos – 19.10.95.

Ação Civil Pública - Assistência - Consumidores de Energia Elétrica -
Interessados na vitória do MP, e não para valer seus direitos contra as
rés - Simples e não litisconsorcial - Art. 50 do CPC - Pedido deferido.
ICMS - Energia Elétrica - Contas residenciais - Sistemática de cálculo
que eleva de 25% para 33% o montante do imposto -
Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recursos oficial e voluntários
não providos. Agravo de Instrumento nº 200.746- SP (98/0060729-3) -
Agravante: Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. - Agravado:
Ministério Público - STJ - Relator: Min. Min. Humberto Gomes de
Barros.

Ação Civil Pública - Forma de Cálculo do ICMS sobre o Consumo de
Energia Elétrica - Legitimidade da Cesp e Ministério Público - Art. 33
da Lei 6.374/89 é inconstitucional na medida que utiliza como base de
cálculo o preço da energia consumida, mais o próprio ICMS incidente
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sobre este preço - Devolução aos consumidores das importâncias
pagas indevidamente. Recursos improvidos. Apelação Cível nº
240.425.1/4 - Dracena - SP - Apelantes: Fazenda do Estado de São
Paulo e a Cesp - Companhia Energética de São Paulo - Apelado:
Ministério Público - 9ª Câmara de Direito Público do TJSP - Relator:
Des. Gonzaga Francheschini.

Ação Civil Pública - Declaração de Ilegalidade da Cobrança do ICMS
sobre o valor do consumo de energia elétrica, com a inclusão do
tributo na sua base de cálculo - Sentença julgou procedente o pedido
para declarar, incidentalmente, inconstitucional, o art. 33 da Lei
6.374/89 e determinar a exclusão do valor do tributo na base de
cálculo das operações com energia elétrica, levando em conta apenas
o valor final da operação - Recursos providos. Apelação Cível nº
264.799.2/9 - Jardinópolis- SP - Apelante: CPFL - Companhia Paulista
de Força e Luz e a Fazenda do Estado de São Paulo - Apelado:
Ministério público - 12ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Des. Luiz
Tâmbara.

Ação Civil Pública - ICMS - Ação civil pública em que se questiona a
incidência do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, fornecida
pela CESP - Pretendendo o demandante, ora apelante, seja o tributo
calculado, tão-somente, sobre o preço praticado na operação final –
postulou a cessação da chamada "cobrança por dentro" do ICMS,
procedendo-se ao cálculo apenas sobre o valor da energia consumida
- Legitimidade do Ministério Público para questionar a base de
incidência do ICMS, entretanto, não tem o Ministério Público,
legitimidade para pleitear a devolução do que se pagou a maior, o que
só se admitiria ao consumidor de energia elétrica - Preliminares
rejeitadas, na conformidade dos votos proferidos - Recurso provido,
no mérito, pelo voto intermediário do 3º Juiz, vencido em parte o
Relator que o provia integralmente e o Revisor que o negava.
Apelação Cível nº 263.092.2/5- Registro- SP - Apelante: Ministério
Público - Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e a Cesp –
Companhia Energética de São Paulo - 11ª Câmara Civil do TJSP -
Relator: Gildo dos Santos.”.

Verifica-se, portanto, que a pretensão daqueles que, a pretexto de
usar permissivo contido na Lei Kandir, acerca da integração do
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imposto ao valor da operação, o acoplam à sua base de cálculo, é
claramente infundada, do ponto de vista jurídico. Explica a melhor
dicção da norma Fábio Fanucchi: "O que a lei nacional quis
estabelecer é que a base de cálculo se integra com o imposto, vale
dizer, que o preço da operação, que está registrado no efeito fiscal,
inclui o valor tributário que dele não se dissocia para uma cobrança,
por exemplo, do valor da operação e mais do valor destacado do
imposto e nem se pode diminuir o ICM, porque se considera nesse
preço o valor da mercadoria mais o tributo" (“In”: "Curso de Direito
Tributário Brasileiro", 4ª edição, editora Resenha Tributária, 1986, vol.
II, pág. 155).

Nesse diapasão é que entendemos ser nossa obrigação, nesta
Assembléia Legislativa, a discussão de tema tão relevante. Podemos,
melhor dizendo, devemos, para respeitar a Constituição da República
e, em conseqüência, respeitar nosso povo, dar a essa matéria o
melhor entendimento possível. É o que pretendemos presentemente.

No projeto ora apresentado postulamos o fim da “cobrança por
dentro” do ICMS em nosso Estado. Com sua aprovação, estaremos
consagrando a Constituição e o direito, assegurando que a cobrança
do ICMS em Minas Gerais aconteça de forma lícita e transparente.
Assim, o valor da operação tributada e o valor do ICMS cobrado
somente se somam para efeito de registro fiscal. O valor do imposto
será, como deve ser, aquele afirmado, com clareza na legislação
tributária, sem “enganações” nem “espertezas”.

Desta forma, se se entender que a melhor alíquota para
determinado produto é de 20,48%, que assim dite a lei, inadmitindo-se
uma alíquota nominal de 17% que, magicamente, repetimos, se
transformará em 20,48%.

Nossa Constituição Estadual afirma que o povo mineiro tem o direito
a um “governo honesto”. Pretendemos que tal preceito seja levado a
sério. Uma boa maneira de começarmos é aprovando esta
proposição, que, esperamos, contará com a completa adesão de
nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 682/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.092/2006)

Dispõe sobre a implementação da jornada escolar de tempo integral
na rede pública de ensino fundamental do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A jornada escolar diária dos alunos do ensino fundamental

da rede pública estadual será progressivamente ampliada nos termos
e condições estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - Na implementação da jornada escolar de que trata do art.
1º, serão atendidas, prioritariamente, as localidades, os
estabelecimentos de ensino e os educandos cuja realidade
socioeconômica o recomendar, conforme os requisitos e
procedimentos determinados em regulamento.

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no “caput”, serão formadas
comissões coordenadas pelos órgãos competentes, as quais se
responsabilizarão pelas seguintes ações:

I - mapeamento das localidades e estabelecimentos escolares de
ensino fundamental em que deverá ser implantada a jornada de tempo
integral;

II - seleção dos alunos que comporão as turmas de freqüência
escolar em tempo integral;

III - acompanhamento e avaliação dos programas e atividades que
complementarão a jornada regular.

Art. 3º - Ao aluno que freqüentar a escola em período integral serão
assegurados:

I - permanência na escola por, no mínimo, sete horas diárias;
II - participação em oficinas pedagógicas complementares às

disciplinas curriculares desenvolvidas no turno regular;
III - acompanhamento e reforço escolar;
IV - a oferta de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer;
V - duas refeições diárias, no mínimo.
Art. 4º - O prazo para implementação da jornada escolar de tempo

integral em toda a rede pública estadual de ensino fundamental será
de 10 anos, a contar do ano letivo subseqüente à publicação desta lei.

Parágrafo único - A implementação de que trata o “caput” deste
artigo far-se-á gradativamente ao longo do prazo previsto e
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simultaneamente nas diversas regiões do Estado.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394,

de 1996, consagrou, em seu art. 34, o princípio da escola em tempo
integral como forma de combater os baixos índices de desempenho,
as elevadas taxas de repetência, a distorção idade-série e a evasão
escolar.

Em sintonia com a LDB, o Plano Nacional de Educação, aprovado
pela Lei nº 10.172, de 2001, instituiu dentre as metas para o ensino
fundamental: “ampliar, progressivamente a jornada escolar,
abrangendo um período de pelo menos sete horas diárias, com
previsão de professores e funcionários em número suficiente; prover,
nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das
famílias de menor renda, no mínimo duas refeições; oferecer apoio às
tarefas escolares e à prática de esportes e atividades artísticas (...)”.
Para o Magistério da Educação Básica, a meta estabelecida pelo PNE
é “implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo
integral, quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento
escolar”.

A Secretaria de Estado da Educação implantou, em 2005, o projeto
Aluno de Tempo Integral, como uma das ações integradas ao
Programa Escola Viva, Comunidade Ativa, presente em 166 unidades
escolares. No entanto, o programa concentra as suas ações na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos que os alunos das
escolas públicas da Região Metropolitana são expostos em grau
acentuado a problemas graves como a violência e as drogas. Porém,
esses males e outros de ordem socioeconômica afetam também
crianças e adolescentes em todas as regiões do Estado, redundando
em desempenho escolar insuficiente, desestímulo para o estudo,
evasão e atraso escolar.

O Plano Nacional de Educação já completou cinco anos de vigência
e pouco tem sido feito até agora para atingir os objetivos com relação
à escola em tempo integral, se considerarmos a extensão da rede
estadual de ensino fundamental, que contava, conforme o Censo
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Escolar de 2004, com aproximadamente 1.800.000 de alunos
matriculados.

Com a ampliação da jornada diária nas escolas, o Estado não
somente garantirá à população de baixa renda o direito ao ensino
formal, como estará tornando a escola um espaço efetivo de formação
integral do aluno. As crianças oriundas de famílias de classes
desfavorecidas muitas vezes têm na escola sua única oportunidade
para desenvolver suas aptidões e potencialidades. Cabe aos sistemas
de ensino criar estruturas capazes de atender às necessidades do
aluno de reforço escolar, de estímulo à leitura e de atividades
culturais, artísticas e esportivas, como forma de aprimorar seu
aproveitamento escolar, resgatar sua auto-estima e despertar sua
motivação para aprender e criar.

Grande parte dos pais de alunos carentes trabalham em período
integral. A criança, ao sair da escola no turno regular, se não assistida
pelos pais, fica à mercê da violência e do ócio improdutivo. Ao
permanecer na escola, é oferecido a essa criança espaço qualificado
de convivência e de aprendizagem. O regime integral promove maior
integração entre escola e comunidade e compreensão interdisciplinar
do conhecimento. Haverá uma integração entre as disciplinas
obrigatórias do currículo e as disciplinas complementares, como artes,
esportes, informática, línguas, empreendedorismo, cidadania, que
buscam criar um cotidiano escolar mais dinâmico e prazeroso.

Expostas essas razões, solicitamos aos colegas parlamentares
acolhimento e apoio para a aprovação da presente proposição 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 683/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.875/2005)

Especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei nº
11.666, de 9 de dezembro de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei especifica os logradouros de acesso coletivo para os

fins da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994.
Art. 2º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de
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1994, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos
seguintes incisos I a VI:

“Art. 1º - Para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física
às suas dependências, as disposições de ordem técnica constantes
nesta lei e as prescrições da Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre a adequação das edificações e do mobiliário urbano à
pessoa deficiente serão adotadas nos edifícios e demais logradouros
de acesso coletivo, entre os quais se incluem:

I - estabelecimentos comerciais, com exceção dos estabelecimentos
das empresas definidas na Lei Federal como microempresas ou
empresas de pequeno porte;

II - agências e postos bancários;
III - salas de exibição;
IV - estacionamentos;
V - clubes;
VI - estabelecimentos de educação.”
Art. 3º - O § 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“(...)
§ 1º - Para os fins desta Lei, consideram-se edifícios de uso público

quaisquer logradouros de acesso coletivo, observadas as exceções
previstas no art. 1º, I.”

Art. 4º - O inciso II do § 3º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de
dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“(...)
II - nas reformas e obras de conservação que ocorrerem nos

edifícios e demais logradouros de acesso coletivo.”
Art. 5º - O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“(...)
§ 4º - O poder público destinará, anualmente, dotação orçamentária

para adaptação ou supressão de barreiras arquitetônicas em edifícios
e demais logradouros de acesso coletivo de sua propriedade ou sob
sua administração.”

Art. 6º - O art. 2º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º - Devem situar-se, preferencialmente no andar térreo dos
edifícios e demais logradouros de acesso coletivo, as dependências
em que ocorra maior fluxo de pessoas.”

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto pretende dar efetividade à tutela da pessoa

deficiente por meio de alterações pontuais na Lei nº 11.666, de 1994.
A referida lei que estabelece diretrizes de construção e adaptação

aos deficientes físicos pode, eventualmente, encontrar implementação
mitigada ou até bastante prejudicada, em razão de algumas de suas
disposições, as quais merecem ser especificadas de forma mais
detida.

Não se controverte que a expressão “edifícios de uso público”
utilizada na redação em vigor da Lei nº 11.666, de 1994, deve ser
compreendida na sua acepção ampla, haja vista que tal expressão
presente no inciso I do § 1º do art. 224 da Constituição do Estado se
subordina ao que está disposto no “caput” desse mesmo artigo, o qual
claramente delimita tratar-se de tutela da “facilitação do acesso a bens
e serviços coletivos”.

Portanto, para aprimorar a redação da Lei nº 11.666, de 1994, ao
sistema da própria Constituição Estadual, faz-se mister esclarecer que
as disposições de ordem técnica sobre a adequação das edificações e
do mobiliário urbano à pessoa deficiente deverão ser observadas nos
edifícios e demais logradouros de acesso coletivo.

A abrangência coletiva intentada neste projeto não prejudica a tutela
pública já almejada na redação em vigor. Ao contrário, traz concretude
a tal objetivo, na medida em que afasta eventuais interpretações
equivocadas e deixa extreme de dúvidas a necessária participação de
toda a sociedade na implementação deste intento.

- 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 684/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.783/2005)

Dispõe sobre o atendimento do consumidor no estabelecimento do
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fornecedor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece pontos ou agências para atendimento do

consumidor nas hipóteses que delineia e regula o atendimento em
estabelecimentos do fornecedor.

Art 2º - Serão instalados e mantidos pontos ou agências para
atendimento personalizado do consumidor pelos fornecedores de
produtos ou serviços que mantêm contratos de adesão firmados com
10.000 (dez mil) ou mais consumidores no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Fica a critério do fornecedor instalar e manter os pontos de
atendimento referidos no “caput” nos Municípios com população igual
ou inferior a 100.000 (cem mil) pessoas.

§ 2º - O dever previsto no “caput” será observado
independentemente de o fornecedor disponibilizar atendimento ao
consumidor pela via telefônica ou por qualquer outro meio eletrônico.

Art. 3º - O fornecedor que, em seu estabelecimento, disponibilizar
qualquer meio de atendimento eletrônico ou mecânico ao consumidor,
providenciará acompanhamento por funcionário preparado para
orientar o usuário.

Parágrafo único - É vedado ao fornecedor, na hipótese prevista no
“caput”, obrigar o consumidor a utilizar exclusivamente o meio de
atendimento eletrônico ou mecânico, sem possibilitar-lhe o
atendimento pessoal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor 30 dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As novas tecnologias têm facilitado sobremodo a vida

do cidadão, mas, por vezes, são aplicadas em detrimento dos direitos
do consumidor.

Constata-se na atualidade técnicas de contratação e de
relacionamento com o consumidor que fazem surgir desafios, tais
como a impessoalidade no negócio jurídico, elevada a graus antes
desconhecidos, que muitas vezes vão violar os princípios da boa-fé
objetiva, da transparência, da informação e da confiança, todos
presentes no CDC.

Na busca pela diminuição generalizada de custos de transação, os
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fornecedores têm buscado métodos de relacionamento com o
consumidor que merecem atenção jurídica.

Atualmente, muitos fornecedores não chegam a ter uma sede fixa.
Não é difícil encontrar casos nos quais o fornecedor não tem mais
“rosto”, não mais aparece. Isso gera uma distância física entre o
fornecedor e o consumidor, que é enorme fator de debilidade
informativa.

Tais práticas mercadológicas chegam a gerar uma
desmaterialização do contrato e uma despersonalização do
fornecedor. O consumidor pode até desconhecer com quem se
relaciona ou trava contatos durante a performance do contrato. A boa-
fé objetiva presente no CDC, contudo, impõe ao fornecedor que não
dissimule sua verdadeira identidade ou localização.

A vulnerabilidade do consumidor pode ser recrudescida pela
distância e pela falta de informação que, por conseguinte, tolhem a
possibilidade de controle do desdobramento contratual. Por vezes,
trata-se de uma distância propositadamente criada, para embaraçar o
canal de controle social difuso aberto aos consumidores pelo CDC.

O Estatuto Consumerista surge tendo como um dos seus objetivos
primordiais expurgar todas as circunstâncias que possam vir a agravar
a natural hipossuficiência do consumidor, evitando o que a doutrina
espanhola entende por “degradación de la posición del consumidor”
(MUÑOZ, Miguel Ruiz. Introdución: consumidores, mercado y
derecho. In Curso sobre proteción jurídica de los consumidores.
Madrid: Ed. Mc Graw Hill, 1999. pág. 8). O CDC, inegavelmente, tem
por fito sanar a complexidade típica das relações hodiernas, a fim de
que a posição vulnerável do consumidor não seja salientada ainda
mais.

A solução está em assegurar a confiança do consumidor por meio
da transparência e de uma proximidade informativa considerável, daí
a pertinência das normas ora apresentadas.

Principalmente com relação aos contratos cativos de longa duração,
que operam relações jurídicas continuativas que se estendem e se
alteram no tempo, faz-se imprescindível assegurar um canal
presencial entre os consumidores e os fornecedores, para que a
sociedade possa concretizar o desejado controle social do mercado
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previsto na Constituição.
Quando o fornecedor optar por disponibilizar instrumentos

tecnológicos para atendimento do consumidor, deve também
providenciar que profissionais preparados acompanhem o usuário
desta tecnologia, pois ninguém pode ser obrigado a ter destreza com
aparelhos ou métodos recentes. Ainda, não se pode tolher do
consumidor o direito a um atendimento pessoal, pois o contrato de
consumo é vinculo entre humanos.

- 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 685/2007
Institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto do Cinéfilo, destinado a regular as
relações entre os estabelecimentos e os freqüentadores das salas de
cinema e teatro no Estado.

Parágrafo único - O freqüentador das salas de cinema e teatro goza
de todos os direitos assegurados pelo Código de Defesa do
Consumidor e passa doravante a ser denominado “cinéfilo”, para
efeitos desta lei.

Art. 2º - Aplica-se esta lei a todo e qualquer estabelecimento que
explore comercialmente a apresentação de filmes para o público ou
apresentações teatrais, de dança e demais apresentações artísticas,
sem prejuízo de sua denominação.

CAPÍTULO II
DA PROPAGANDA E DOS INGRESSOS

Art. 3 º - A divulgação dos horários das sessões em qualquer meio
de comunicação vincula o estabelecimento à exibição do filme ou à
apresentação do espetáculo, independentemente do número de
ingressos vendidos.

Art. 4° - O estabelecimento poderá alterar a sua pr ogramação
mediante publicação nos meios de comunicação com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência ao horário da sessão divulgada
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inicialmente.
Parágrafo único - A alteração na programação de teatros fica

condicionada à publicação prevista no “caput” com antecedência
mínima de sete dias.

Art. 5º - Fica o estabelecimento obrigado a resguardar 20% (vinte
por cento) dos ingressos para venda durante a hora que antecede à
sessão.

Parágrafo único - A disposição contida no “caput” aplica-se apenas a
salas de cinema.

Art. 6º - Devem estar expressos no ingresso:
I - o valor da inteira e meia entrada, com destaque à efetivamente

paga;
II - o nome do filme, do espetáculo ou a programação do dia;
III - o horário de início da sessão.
Art. 7º - A concessão de desconto ao estudante será condicionada à

apresentação de documento de identificação estudantil que contenha
o prazo de validade expresso.

Parágrafo único - É vedado ao estabelecimento a imposição de
qualquer outro requisito para concessão do benefício estabelecido no
“caput”.

Art. 8° - Ao profissional que for permitido o ingre sso às salas de
cinema e teatro a serviço, nos termos da legislação em vigor, cumprirá
preencher cadastro detalhando a função a que se destina a cumprir.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA DO CINÉFILO E DA HIGIENE DO

ESTABELECIMENTO
Art. 9º - O cinéfilo tem direito à segurança dentro do estabelecimento

antes, durante e após a sessão.
Parágrafo único - Será assegurada a acessibilidade às salas do

estabelecimento ao portador de necessidades especiais.
Art. 10 - As salas do estabelecimento devem estar liberadas para a

entrada dos cinéfilos com antecedência mínima de quinze minutos do
início de cada sessão.

Parágrafo único - A imposição contida no “caput” não se aplica aos
estabelecimentos cujas salas disponham de, no máximo, cinqüenta
lugares.
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Art. 11 - O cinéfilo tem direito à higiene e à qualidade das
instalações físicas das salas, dos lavatórios e dos produtos
alimentícios vendidos no local.

Parágrafo único - O estabelecimento fica obrigado a disponibilizar
bebedouros na entrada das salas de exibição aos cinéfilos.

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DO FILME

Art. 12 - É vedado o porte de aparelhos celulares no interior das
salas de cinema e teatro, salvo se estiverem programados para a
modalidade de toque silencioso.

§ 1º - Fica o estabelecimento autorizado a ordenar que se retire da
sala o portador de aparelho celular que estiver causando incômodo
aos demais cinéfilos.

§ 2º - Fica o estabelecimento obrigado a informar, antes do início da
apresentação do filme ou teatro, a proibição prevista no “caput” e a
prerrogativa estabelecida no §1º.

Art. 13 - A apresentação de “traillers” não poderá ultrapassar o limite
de dez minutos e a exibição de inserções publicitárias não poderá
ultrapassar o limite de cinco minutos, contados do horário previsto
para início da sessão.

CAPÍTULO V
DA OUVIDORIA

Art. 14 - Ficam obrigados os estabelecimentos à manutenção de
espaço e pessoal destinado ao recebimento de sugestões e
reclamações do cinéfilo, mesmo durante a apresentação do filme ou
do espetáculo.

Parágrafo único - É facultado ao estabelecimento a disposição de
ouvidor durante a projeção dentro das salas, para os fins destinados
no “caput”.

CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES

Art. 15 - Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas
na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, denominada
Código de Defesa do Consumidor.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 15 - Os estabelecimentos ficam obrigados a informar o cinéfilo
de seus direitos e deveres.

Art. 16 - Ao cinéfilo cujos direitos não forem observados fica
assegurada a devolução do valor pago pelo ingresso.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: O cinema, o teatro e as demais casas de espetáculos

artísticos, na condição de atividade econômica de livre iniciativa,
gozam de autonomia para decidir o funcionamento de suas
acomodações. Entretanto, tendo em vista o inegável interesse social e
o caráter consumeirista da relação entre os estes fornecedores e
tomadores do serviço, há a imperativa aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Embora a prestação de serviço em análise se torne
cada vez mais popular e acessível a todas as classes sociais de
nosso país, cumprindo o seu papel cultural, esta ainda carece de
regulamentação legal específica que propicie o máximo
aproveitamento de seus tomadores e fornecedores.

Por este motivo, este projeto de lei visa aprimorar ainda mais o
conforto e a segurança do freqüentador das salas de cinema e afins,
legislando concorrentemente com a União, na tentativa de minimizar
problemas na prestação do serviço, com base em casos reais trazidos
a mim pela sociedade, através de meu gabinete.

Da mesma forma, a proposta legislativa pretende beneficiar o
empreendedor, resguardando os seus direitos e atraindo cada vez
mais clientes ao seu estabelecimento. Assim, é importante ressaltar
que representantes dos empreendimentos destinatários deste projeto
de lei estão acompanhando e participando de sua criação, mediante
realização de reuniões e audiências públicas, além das que ainda se
realizarão.

Conto com o apoio dos nobres Parlamentares para aprovação do
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 RESOLUÇÃO Nº 686/2007
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Institui a Medalha Terceira Idade em Ação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha Terceira Idade em Ação, a ser

concedida, anualmente, pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a dez pessoas com idade igual ou superior a sessenta
anos, que se destaquem pelo pleno exercício de suas atividades.

Art. 2º - Os agraciados serão escolhidos por comissão formada
pelos membros da Mesa e da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social da Assembléia Legislativa.

Art. 3º - A entrega da Medalha, acompanhada de diploma, será feita
pelo Presidente da Assembléia Legislativa em reunião especial, após
registro em livro próprio, em que constarão os dados do agraciado e o
motivo da outorga.

Art. 4º - Compete à Mesa da Assembléia, por meio de deliberação,
regulamentar esta resolução.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: A situação vivida pelos idosos no Brasil é conhecida de

todos. Enfrentam dificuldades diárias de toda ordem, mas nenhuma se
compara à indiferença e ao preconceito a que são submetidos. Por
outro lado, encontramos profissionais dedicados que, mesmo
considerados de terceira idade, continuam desenvolvendo suas
aptidões e seus talentos. Esses idosos servem de exemplo e de
estímulo para toda a sociedade. Exemplo, por serem úteis ao
progresso e ao desenvolvimento de suas comunidades; estímulo, para
que outros idosos se conscientizem de que a simples chegada dos
anos não é motivo para desistir. O parlamento mineiro, ao aprovar
esta proposta, estará contribuindo para o reconhecimento daqueles
que desempenham suas funções com orgulho, dedicação e
incansável desejo de servir ao seu semelhante.

Ressalto que este projeto é uma reapresentação do antigo Projeto
de Resolução nº 861/2003, de minha autoria, acrescido de algumas
pequenas modificações.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 286/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que pede seja
encaminhado ofício aos Presidentes da Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac -  e  da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - Infraero - solicitando-lhes que todas as suas
informações e comunicações oficiais se refiram a “Aeroporto Carlos
Drummond de Andrade”, nome oficial, em vez de a “Aeroporto da
Pampulha”.

Nº 287/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem - DER-MG -, solicitando-lhe que todas as
suas informações e comunicações oficiais se refiram em vez de a
“Aeroporto da Pampulha”, ao nome oficial: “Aeroporto Carlos
Drummond de Andrade”. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 288/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja encaminhado ao Governador do Estado ofício solicitando que
seja criada uma comissão para iniciar o planejamento das atividades
que serão desenvolvidas para comemoração do centenário de
nascimento do Presidente Tancredo Neves, em 4/3/2010. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 289/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornal “Estado de Minas” na pessoa de seu Diretor Executivo, Álvaro
Teixeira da Costa, e de seu Diretor de Redação, Josemar Gimenez,
pelo ingresso do sociólogo Marcos Coimbra, que passará a publicar
nas páginas do “Estado de Minas” sua observação atenta das vidas
políticas mineira e brasileira. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 290/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que pede seja
enviado ofício ao Governador do Estado, solicitando a elaboração de
decreto para a implantação do Programa de Bolsas de Ensino para as
Fundações Associadas à Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes -, semelhante ao Programa de Bolsas de Ensino para as
Fundações da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -,
visando a prestar auxílio financeiro aos estudantes carentes do Norte
de Minas nas unidades associadas à Unimontes. (- À Comissão de
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Educação.)
Nº 291/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lontra pelo aniversário de sua emancipação política. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 292/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à seleção do
mineiro Rômulo Augusto Duarte da Silva para integrar a equipe de
arbitragem das provas de natação dos Jogos Pan-Americanos. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 293/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado e ex-líder sindicalista José Gomes
Pimenta, o “Dazinho”. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 294/2007, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de pesar pelo
falecimento da Sra. Wanda Corrêa Lamha, ex-Prefeita de Bicas. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 295/2007, do Deputado Célio Moreira, em que pede seja
encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam -, solicitando informações sobre o processo de
regularização do abatedouro Mate Bem, localizado no Sítio Decolores,
Rodovia Sete Lagoas - Funilândia, s/nº, na zona rural de Sete Lagoas
e a possiblidade de agilização do referido processo. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 296/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab -, na
pessoa do Secretário de Desenvolvimento e do Presidente da
Companhia, pela conquista do Selo do Mérito 2006, conferido pela
Associação Brasileira de Cohabs, em razão da execução do Programa
Lares Geraes. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 297/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornalista Carlos Lindemberg pelo lançamento de seu livro “Quase
História”. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 298/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Colégio
Sagrado Coração de Jesus na pessoa de sua Diretora, extensivo aos
seus educadores, demais funcionários e alunos, pela passagem do
centenário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 299/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações ao Sr.
Leopoldo Portela Júnior por sua nomeação para o cargo de Defensor
Público Geral. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 300/2007, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado, parabenizando-o pela
criação da 16ª Região Militar RPM, com sede no Município de Unaí.

Nº 301/2007, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
enviado ofício ao Coronel PM Nilo Sérgio da Silva, parabenizando-o
pela indicação como 1º Comandante da 16ª Região da Polícia Militar,
com sede no Município de Unaí. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 302/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que pede seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando informações
sobre a MG-457, que liga Santa Rita do Jacutinga à divisa do Estado
do Rio de Janeiro.

Nº 303/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que pede seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando informações
sobre a MG-457, que liga Santa Rita do Jacutinga à BR-267. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 304/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário dos
Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG, com vistas à restauração
da rodovia de ligação do Município de São João do Oriente à BR-458,
com extensão de 12km, bem como a inclusão desse trecho no
Programa Pró-Acesso. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 305/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Consórcio
dos Municípios de Três Marias - Comlago -, pelas comemorações dos
seus seis anos de fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 306/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais -
Crea-MG -, pelas comemorações dos seus 73 anos de fundação. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 307/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à Fundação
Gorceix pelas comemorações dos seus 47 anos de fundação. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 308/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Grupo
Corpo pelos seus 32 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 309/2007, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Fundação Amae para Educação e Cultura pelo transcurso do 40ª
aniversário de sua criação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 310/2007, do Deputado Eros Biondini e outros, em que solicitam
seja consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso e apoio
ao Projeto de Lei nº 206/2006, do Senador Tião Viana, que dispõe
sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela
hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação
compulsórios. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 311/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Clube
Atlético Mineiro pelos 99 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 312/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Conselho Regional de Economia da 10ª Região de Minas Gerais -
Corecon-MG -, pela posse de sua diretoria. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 313/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Petrobrás, pelo transcurso do 40º ano de suas atividades em Minas
Gerais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 314/2007, do Deputado João Leite, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro
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Universitário UNI-BH, pela aprovação, por parte do Conselho Nacional
de Educação na Câmara Superior de Ensino, do Ministério da
Educação e Cultura, do curso de Medicina, fruto da excelência do
projeto pedagógico da instituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 315/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito
de Betim pela instalação e pela inauguração do Centro de Referência
em Energia Renováveis - Crer - no Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 316/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Padre
Antônio Carlos Ferreira de Souza - Padre Toninho -, pelos 10 anos de
criação da Paróquia de São Judas Tadeu, no Município de Betim. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 317/2007, da Comissão de Justiça, em que solicita seja
formulado apelo às Comissões de Constituição e Justiça de todas as
Assembléias do País, com vistas a promover ampla mobilização no
âmbito de cada parlamento estadual, para que sejam discutidas ações
proativas em favor do agronegócio nacional. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 318/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que pleiteia
seja encaminhado ofício ao Superintendente-Regional do DNIT
solicitando providências relativas ao Viaduto da Mutuca. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 319/2007, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público Estadual ofício
solicitando a apresentação a essa Comissão do Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC -, assinado pela Mineradora Rio
Pomba Cataguases, e de um relatório de acompanhamento da
execução de suas cláusulas pelo empreendedor, para subsidiar a
reunião que será feita para se discutirem os termos do laudo do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação -
Caoma -, sobre o rompimento da barragem de contenção daquela
empresa, no Município de Miraí.

Nº 320/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que pede seja
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enviado ofício ao Subsecretário de Administração Prisional solicitando
informações sobre a licitação em andamento para a aquisição de
portais de raio X a serem instalados nas penitenciárias do Estado,
especialmente em que fase se encontra o processo licitatório, cópia
do edital e modificações porventura nele existentes, e relação de
empresas participantes; sobre o motivo pelo qual o bloqueador de
telefones celulares instalado na Penitenciária Nelson Hungria não se
encontrar em funcionamento, informando também o valor e a marca
do aparelho, bem como a data de aquisição; e sobre os Diretores das
penitenciárias, dos presídios, das cadeias públicas e dos hospitais
penitenciários, bem como do Hospital de Toxicômanos de Juiz de
Fora, do Hospital Psiquiátrico de Barbacena e do Centro de Apoio de
Ribeirão das Neves, especificando lotação, grau de instrução, curso e
data de nomeação.

Nº 321/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja enviada ao Promotor de Defesa do Patrimônio Público cópia da
denúncia formalizada contra José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da
Administração de Estádios de Minas Gerais - Ademg -, que aponta
irregularidades no contrato de aluguel do Estádio Governador
Magalhães Pinto, firmado com a empresa DM Promoções e Eventos.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 322/2007, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso aos policiais
militares a seguir relacionados, em razão de sua participação em
operação policial no dia 8/2/2007: Cabos PM Wanderson de Oliveira
Costa, Alberto Luiz Alves e Edeval da Silva Nuvem, 3º-Sgt. PM Nilton
José Silvano, 2º-Sgt. PM Geraldo da Rocha Nascimento, 1º-Sgt. PM
Hélio Barbosa da Silva e 1º-Ten. PM Leonardo Diego Silva.

Nº 323/2007, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso aos policiais
militares que menciona, em razão de sua participação em operação
policial no dia 5/3/2007, que culminou na apreensão de 810kg de
maconha nas proximidades do Distrito de Torreões, em Juiz de Fora.

Nº 324/2007, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
em que solicita sejam encaminhados ofícios ao Secretário de
Segurança Pública e ao Ministério Público do Estado, solicitando que
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sejam tomadas as devidas providências quanto às denúncias
apresentadas a esta Comissão pela ONG Viva Cão, do Município de
Caldas, sobre o envenenamento e o extermínio de centenas de
animais nesse Município.

Nº 325/2007, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, em que solicita seja encaminhado ao Ministro da Previdência
Social cópia da Carta Pública do Movimento de Mulheres sobre a
Participação no Fórum Nacional da Previdência Social.

Nº 326/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado
ofício solicitando ao órgão competente providências para a
recuperação da BR-267, em trecho de cerca de 32km de extensão, de
Monsenhor Paulo a Cordislândia.

Nº 327/2007, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com o Deputado Federal Marcos Montes, por sua
eleição para Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados.

Do Deputado Tiago Ulisses em que solicita a contratação de uma
empresa especializada em consultoria ambiental, para fazer uma
avaliação da quantidade de dióxido de carbono emitido por esta Casa.
(- À Mesa da Assembléia.)

Da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais em que pede
seja encaminhada à Mesa da Assembléia solicitação para que seja
constituído 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. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Meio Ambiente (2), de Transporte, de Segurança Pública e de
Saúde e dos Deputados André Quintão, Carlos Pimenta (2), Domingos
Sávio (4), Weliton Prado, Zé Maia, Agostinho Patrús Filho e Célio
Moreira e outros.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
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deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

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, 3 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
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 elas interrompam a prestação de
serviço quando isso for solicitado pelo usuário.

É importante ressaltar que no Estado a falta de um prazo para que o
serviço seja interrompido vem acarretando demora das operadoras
para desligamento do serviço e a conseqüente cobrança pelo serviço
prestado durante o período.

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
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
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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 o 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.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor, de Educação, de
Administração Pública, do Trabalho e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Gustavo Corrêa, Leonardo Moreira e
José Henrique.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa - Exmo. Sr. Presidente desta reunião,
Deputado José Henrique; caros colegas Deputados e Deputadas;
caros telespectadores da TV Assembléia; público nas galerias; o que
me traz a esta tribuna é um assunto que foi destaque, na semana
passada, nos editoriais políticos dos meios de comunicação. Refiro-
me à mudança do nome do meu partido, o ex-PFL, que, a partir de 28
de março, passou a chamar-se Democratas.

Porém, antes de comentar esse assunto, ao ocupar a tribuna pela
primeira vez nesta legislatura, não poderia deixar de agradecer o voto
de confiança de 86.861 mineiros que acreditaram e continuam
acreditando neste jovem parlamentar. Um parlamentar que, como a
maioria dos que aqui se encontram, trabalha dia e noite em prol dos
mais carentes e necessitados do Estado de Minas Gerais. Quero
agradecer também aos meus nobres colegas que me conduziram à
liderança do ex-PFL, hoje Democratas. Portanto, as minhas primeiras
palavras são de agradecimento a todos os eleitores que me deram
seu voto de confiança e aos nobres colegas que me conduziram à
Liderança do partido.
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Caro Presidente, quero, em primeira mão, comunicar aos nobres
colegas que o Democratas, a partir desta tarde, já é a segunda
bancada desta Casa. Retorna ao Democratas o Deputado Leonardo
Moreira. Como diz aquele ditado popular: “O bom filho à casa torna”.
Então, caro colega Deputado Leonardo Moreira, o Democratas e eu,
na condição de Líder, acolhemo-lo carinhosa e sinceramente.

Agora falarei do assunto que me trouxe a esta tribuna: a nova
nomenclatura do meu partido. No auge da ditadura militar, alguns
parlamentares que faziam parte da Arena e do MDB se rebelaram em
prol da democratização do nosso país e fundaram o PFL, que, na
época, levou Tancredo Neves à vitória no colégio eleitoral.

Os tempos passaram, mudaram, e o PFL prestou 22 anos de
serviços ao nosso país. E agora homens sérios e honrados que
faziam parte do PFL, que muito contribuíram para a democratização
do País, resolveram fundar um novo partido político.

E abro parêntese para dizer que, nos últimos anos, o PFL foi
presidido pelo maior dirigente partidário que o nosso país já teve, o
ex-Governador e ex-Senador Jorge Bornhausen. Na última quarta-
feira, depois de uma série de estudos realizados pelos membros do
antigo PFL, chegou-se à conclusão de que a sociedade brasileira
clamava pela criação de um novo partido, com novas lideranças e
idéias, que venha ao encontro dos anseios da população brasileira,
para combater o populismo que impera em nosso país com o
Presidente Lula. E estamos fazendo parte deste novo partido: o
Democratas.

Essa nova agremiação partidária, como disse anteriormente, vem ao
encontro de todos os anseios dos brasileiros: um país melhor, que
tenha mais empregos e que dê qualidade de vida a cada um dos
habitantes da nossa nação.

Concedo um aparte ao meu nobre colega, 1º-Vice-Presidente desta
Casa, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço a V. Exa., prezado
Líder do nosso partido na Assembléia, Deputado Gustavo Corrêa.
Parabenizo-o pelo seu pronunciamento, dizendo da alegria em
estarmos, hoje, no nosso Democratas. Tenho a certeza de que
cresceremos muito e faremos ainda melhor este Estado e este país.
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Em segundo lugar, gostaria de parabenizar o retorno do Leonardo
Moreira, o qual é importante e significa crescimento para todos nós.
Ele é um grande companheiro e, como V. Exa. muito bem disse, “o
bom filho à casa torna”.

Quero dizer também que, desde o primeiro momento do meu outro
mandato, fui e continuo sendo um defensor dos Defensores Públicos.
E vamos continuar parceiros na sua caminhada, na busca do
reconhecimento dos seus importantes trabalhos. Tenho a certeza de
que, pela sensibilidade do Governador, chegaremos a um bom termo.
E continuaremos não só solidários, mas parceiros, para juntos
levarmos ao nosso Governador as reivindicações dos nossos
Defensores Públicos, que estão, por muito tempo, nessa
peregrinação.

Então, quero usar do aparte que V. Exa. me concedeu para
manifestar meu apoio e parceria, para sermos companheiros da
caminhada dos nossos queridos Defensores Públicos.

Parabéns pelo seu pronunciamento.
O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado, meu caro Deputado e

colega Doutor Viana. Nos últimos dois anos, pude aprender muito com
o trabalho que V. Exa. vem realizando há algum tempo, neste
Parlamento. E tenho a certeza de que, nos próximos três anos,
teremos o prazer de usufruir sua companhia e experiência.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Meu nobre Líder,
Deputado Gustavo Corrêa, um dos Deputados mais jovens deste
Parlamento, que vem fazendo um brilhante trabalho. Agora é Líder
dos Democratas. Muito nos orgulha estar aqui hoje, principalmente
dando seqüência à nossa vida parlamentar. Nós começamos no PFL,
nunca trocamos de partido, sempre comungamos dos princípios
liberais e aplaudimos nossos Líderes do PFL como pessoas que
marcaram a história deste país. Agora, estamos nas fileiras dos
Democratas e sabemos que iremos construir um futuro melhor para
este país, apesar de toda a conturbação e desgoverno em âmbito
federal. Mas existem pessoas que compõem a nossa agremiação que
são firmes no propósito de concretizar, cada vez mais, a nossa
democracia e trabalhar para o bem deste país.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Orgulha-me muito estar num
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parlamento como este, que muito representa a história de Minas
Gerais, compondo a bancada de nove Deputados que levantam a
bandeira de Minas e a do Brasil. Refiro-me ao Partido dos
Democratas, que logicamente continuará marcando a história do
Brasil, para que este país possa ser cada vez melhor para todos nós.

Aproveito as palavras do Deputado Doutor Viana, que aqui defendeu
os Procuradores Públicos. Nós, democratas, também estamos ao lado
dele, pois conhecemos a grandeza do trabalho prestado por esse
parlamentar no dia-a-dia, principalmente defendendo as pessoas mais
carentes deste Estado.

Parabéns pelo seu pronunciamento e pelo seu trabalho, meu Líder,
Deputado Gustavo Corrêa. Jovens como V. Exa. representam os
democratas e o futuro brilhante deste país.

O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado por suas palavras, meu
nobre colega, Deputado Elmiro Nascimento. Da mesma forma como
me referi ao Deputado Doutor Viana, gostaria de dizer que muito me
honra poder fazer parte da bancada do Democratas, ao seu lado,
dada sua experiência. V. Exa. defende bem os interesses da sua
região, da sua terra natal, Patos de Minas. Mais que isso, assim como
eu e meu pai, foi um dos fundadores do nosso eterno PFL. Com
certeza, seguiremos fileiras e carreiras juntos por muito tempo.

Concedo aparte ao caro amigo Deputado André Quintão. Estamos
em posições políticas e partidos totalmente diferentes, mas tenho
muito respeito por esse Deputado.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado, minha fala será
breve, até pela importância de seu pronunciamento. Sabemos das
diferenças ideológicas, conjunturais e de posicionamento de nossos
partidos, em Minas e no País, todavia tenho a convicção de que
democracia se constrói com partidos fortes e estruturados.

Há divergências, mas sabemos que no PFL, hoje integrado por
democratas, existe toda uma doutrina e todo um conjunto de idéias e
princípios que orientam a atuação de seus parlamentares, o que é
importante para a democracia brasileira. Em Minas e nesta
Assembléia, gostaria de desejar boa sorte e um bom trabalho para o
Democratas. Quero, publicamente, testemunhar a seriedade, a
honradez e o espírito democrático dos membros dessa importante
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bancada.
Tenho como colega, na Comissão de Administração Pública, o

Deputado Elmiro Nascimento, com quem trabalhamos. Temos
excelente convívio também com o Deputado Gustavo Valadares e os
demais membros da Comissão de Participação Popular, cuja liderança
é tão bem exercida. Espero que os senhores possam, nesta nova
etapa, nesta refundação, contribuir para o fortalecimento da
democracia brasileira. Parabéns e obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado. Agradeço as palavras do
nobre colega, que nos últimos anos tão bem soube conduzir os
destinos da Oposição nesta Casa, na Liderança da Oposição, sem
jamais transigir seus princípios, seu caráter e sua ética. Prova disso
foi o resultado eleitoral que V. Exa. obteve no último pleito.

Concedo aparte ao nobre colega Deputado Tiago Ulisses, do PV.
O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Muito obrigado, Deputado

Gustavo Correa, grande Líder do Democratas. Agradeço a
oportunidade, serei breve pois seu tempo se está esgotando.

Quero cumprimentar V. Exa. pelo retorno, com a votação magnífica
que obteve nas últimas eleições. Quero dizer do nosso respeito ao
Democratas, principalmente pelas bandeiras que sua bancada está
levantando neste momento. Uma das prioridades do Democratas será
a defesa do meio ambiente. Conte com os Deputados do PV para
essa luta em conjunto, em prol do desenvolvimento ecológico e
sustentável de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Corrêa - Muito obrigado. Gostaria de
agradecer as palavras do nobre colega Deputado Tiago Ulisses, por
quem rendo homenagens à pessoa de sua mãe, Deputada Maria
Olívia, que durante muito tempo nos mostrou o caminho da paciência,
da tolerância e do entendimento nesta Casa.

Como disse V. Exa., a partir do dia 28, o Democratas assumirá
várias Vice-Presidências de comissões. Nesse caso, tratarão de
temas específicos, entre eles o meio ambiente. Portanto, como tem
feito o Partido Verde, o Democratas, nessa luta, levantará a bandeira
pela defesa do meio ambiente.

Concedo aparte ao nobre colega e ex-Líder do PFL, Deputado
Gustavo Valadares.
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O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Gustavo
Corrêa, parabenizo-o pelo pronunciamento. O nosso partido foi
revigorado, reestruturado, renovado, modernizado. Logo, hoje o
Democratas conta com novas lideranças. Muitos jovens comandam o
nosso partido, a exemplo do Presidente Nacional, Deputado Federal
Rodrigo Maia, que é um jovem. Com toda a executiva nacional
rejuvenescida, posso dizer à população brasileira, especialmente à
mineira, que o nosso partido hoje está muito mais sensível aos
recados dados no ano passado por meio das urnas. Tenham a certeza
de que nosso partido, revigorado como está, fará um belo trabalho em
prol do nosso Estado e do nosso país.

Parabéns pelo pronunciamento, bem como pelo trabalho que vem
desempenhando na Liderança de nosso partido, nesta Casa.
Obrigado.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa,
Líder do Democratas, também congratulo-me com V. Exa. pelo seu
pronunciamento.

Agora somos Democratas. O nosso partido, refundado na semana
passada, detém energia e força para disputar as eleições municipais
no próximo ano, na maioria das cidades de Minas Gerais. Vamos
preparar-nos para termos candidatos próprios para o governo de
Minas, bem como para os demais cargos.

Em todo o Estado, os Democratas estão recebendo filiações.
Informo a todos os que acompanham os nossos trabalhos que logo
encaminharemos informações acerca da formação das comissões
provisórias e dos diretórios municipais. Obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa - Agradeço as palavras do nobre
colega Ruy Muniz. Quem sabe, em 2008, o Democratas assumirá
algumas Prefeituras? Agradeço a oportunidade ao nobre Presidente, a
quem peço desculpas por ter extrapolado o meu tempo.

Para finalizar, ressalto que “democrata” tem origem na palavra
“democracia”; esta, por sua vez, significa governo em que a soberania
é exercida pelo povo. Espero que, no período de 2008 a 2010, alguns
do Democratas estejam à frente do governo, com o intuito de
administrar em prol dos mais carentes. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, em
meu nome, bem como em nome do PDT, nosso partido, ressalto que
temos de envidar esforços a fim de encontrarmos um final feliz para o
movimento dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que ocorre
nesta legislatura, mas vem desde a legislatura passada. Aqui, várias
vezes, participamos de reuniões, de debates com o objetivo de
encontrar uma solução para essa importante classe.

Conforme podemos verificar, milhares de mineiros não contam mais
com o valoroso serviço dos Defensores Públicos.

Entendemos que é chegada a hora de colocar um desfecho nessa
situação, para que os Defensores tenham seus pleitos atendidos.
Como se diz, o pobre está sendo prejudicado. Os próprios Defensores
Públicos estão em situação difícil. É necessário encontrar uma
solução.

No que depender do nosso partido, da Casa e das várias
manifestações que aqui tivemos, estaremos lado a lado, sendo
parceiros para abreviar esse movimento de paralisação, na minha
opinião muito justo e que precisa ter um ponto final. Recebam do PDT
a nossa solidariedade e o apoio para caminharmos juntos e
encontrarmos uma solução para a valorosa classe e os milhares de
mineiros que precisam dos trabalhos imprescindíveis da Defensoria
Pública.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, outro assunto que me traz hoje à
tribuna é uma situação difícil por que passam dezenas, talvez
centenas de Prefeitos Municipais no Estado. Estou-me referindo aos
problemas que estão acontecendo entre as Prefeituras, os Prefeitos e
o INSS. Estive hoje com o Prefeito de Bonito de Minas, companheiro
José Raimundo. Apenas para situar, a cidade de Bonito de Minas
conta hoje com mais de 12 mil habitantes e fica a 50km de Januária, a
210km de Montes Claros e a mais de 600km de Belo Horizonte. Essa
cidade praticamente parou todas as suas atividades administrativas,
uma vez que o governo federal bloqueou o repasse do FPM. A cidade
não tem indústria para gerar ICMS.

Há quatro meses a Prefeitura não recebe praticamente nada, em
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razão do congelamento do repasse do FPM àquele Município, para
que seja saldada uma dívida impagável com o INSS. Essa dívida,
hoje, está em mais de R$6.000.000,00, que vários Prefeitos anteriores
não recolheram. O atual Prefeito está pagando por uma dívida que
não fez, embora esteja recolhendo religiosamente, dentro do seu
mandato.

Mesmo assim, o INSS não reconhece o esforço do Prefeito. Não há
nenhuma sensibilidade do Instituto para com essa Prefeitura e outras
que estão em igual situação. Nesses casos, muitas vezes, as
Prefeituras têm de entrar na Justiça contra o governo federal. A ação
se arrasta por diversos meses. Enquanto isso, serviços elementares
da Prefeitura estão paralisados. Não há recursos para pagar ao
funcionalismo nem para custear as despesas da Prefeitura. Os
serviços de saúde e educação estão praticamente paralisados.

O Prefeito se encontra em desespero total. Ao chegar a Belo
Horizonte, teve de contratar um advogado tributarista especializado
com recursos que não tem, porque não pode usar os recursos da
Prefeitura.

Meu caro Presidente Paulo Guedes, cito esse fato apenas para
lembrar que dezenas de outros Prefeitos estão em situação idêntica.
O que é pior é que os ex-Prefeitos que tiveram qualquer problema ou
desencontro com o INSS estão sendo citados, como pessoa física,
para recolherem valores de R$600.000,00, R$1.000.000,00 ou
R$1.200.000,00. Temos de fazer com que esse problema chegue à
bancada federal.

O movimento deve iniciar-se em Minas Gerais. Sugiro que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais realize uma audiência
pública, convocando as associações regionais de Municípios e a
Associação Mineira de Municípios, para discutirmos essa questão e
apresentarmos uma proposta à bancada federal, ao governo federal,
visando encontrar uma solução.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo-o pelo
pronunciamento e registro nosso apoio ao movimento de greve dos
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais. Semana passada,
estive com o movimento em Montes Claros e passei por várias
cidades do Norte de Minas, São Francisco, Januária e Manga. Há um
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chamamento geral das pessoas mais carentes daquela região, que
estão sem acesso a esses serviços. O movimento é justo, pois há
categorias que trabalham muito menos e ganham muito mais. Por isso
registramos o apoio da Bancada do PT.

Quanto à questão do INSS, é importante que se tomem medidas
para que coisas assim não aconteçam mais e para que, quando
ocorrerem gestões dessa natureza, haja punição no próprio mandato
do Prefeito.

Na cidade de São Francisco, o Prefeito Pe. José Antônio herdou
uma dívida com o INSS, de outras administrações, no valor de
R$12.000.000,00. Essa situação requer um trabalho conjunto, pois a
irresponsabilidade de gestores do passado não pode recair apenas na
administração atual, como no caso de Bonito de Minas, São Francisco
e outros Municípios. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sugiro que realizemos um movimento
em Minas Gerais. Outros Estados e outros Municípios se
pronunciaram, mas, na verdade, não existe nenhum movimento
efetivo em curso, para que possamos sensibilizar o governo federal a
emitir outra medida provisória, a dialogar, a fazer uma renegociação.

Não dá para entender o fato de se bloquear FPM de pequenos
Municípios, sabendo que esse bloqueio gerará problemas, como a
paralisação do serviço de saúde e de educação.

Na região Norte mineira, quase todos os Municípios estão em débito
com o INSS. Será que vão bloquear todos? Há cidade em que o
bloqueio, os repasses e os recursos apreendidos chegam a 60% dos
recursos do FPM. Quando recebem, 60% é para saldar dívidas
passadas, restando apenas 40%. Pagam-se 15% da saúde, 15% da
educação, e não sobra dinheiro para mais nada. Por isso os Prefeitos
estão quebrados, de pires nas mãos, aguardando uma solução.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Solidarizamo-nos com V.
Exa. e concordamos plenamente com seu pronunciamento, pois a
situação não está fácil. E o mais grave é que o INSS tem perdido
muitas causas referentes à retenção indevida de valores de
Municípios. Há alguns casos em que está sendo determinada a
devolução imediata, com grandes dificuldades, para o sistema
previdenciário. Então, o caminho mais correto seria a negociação.
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É bom lembrar que estamos falando de Municípios com boa
assessoria jurídica, que possuem escritório de advocacia com grande
influência e grande cabedal de conhecimento, isso facilita sua defesa.
Imaginemos agora a situação dos pobres de Minas Gerais, em que
quase tudo depende da Justiça gratuita, da ação do Estado.

No sistema carcerário, atualmente com quase 40 mil presos em
Minas Gerais, 95% dos que estão presos dependem da Justiça
gratuita. Sabemos quanto é difícil a conquista de um direito para
aqueles que não têm condições de pagar por um advogado.

Os Defensores Públicos são os defensores da classe pobre do
Estado de Minas Gerais. Infelizmente, eles se encontram paralisados
no dia de hoje. Se multiplicarmos o número de ações existentes nas
varas de família, pensão e alimentos, que estão paralisadas em
virtude dessa greve, o estrago é enorme. Além do mais, quantas
prisões estão sendo mantidas ilegalmente e quantas pessoas estão
aguardando a progressão de um benefício, porque o seu advogado -
que é o Defensor Público, o advogado dos pobres deste país - está
em greve? Isso porque eles recebem um péssimo salário e as
condições de trabalho são as mais difíceis possíveis.

Desafio um Deputado a dizer que já não foi procurado por um
Defensor Público, a fim de ajudar com móveis, com cadeira ou com
computador para a sede da Defensoria Pública. Nem isso eles têm
para trabalhar, nem uma mesa, nem um computador.

Então, queremos fazer um apelo, na mesma linha da defesa de V.
Exa., em relação aos Municípios. Sr. Governador Aécio Neves, atenda
às reivindicações dos Defensores Públicos, pois ela é urgente e
necessária. É um apelo vital.

Vamos construir linha verde, criar bolsa, poupança e construir o
novo centro administrativo, pois o Estado precisa de tudo isso, mas
também vamos pagar salário digno aos Defensores e dotar a base da
Defensoria de infra-estrutura. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - O pronunciamento de V. Exa. é
unânime nesta Casa. Aliás, nós nos temos solidarizado com a
lideranças dos Defensores Públicos, desde a legislatura passada.
Infelizmente, não temos o poder da iniciativa de propor uma ação
dessa natureza; então, só nos resta fazer as cobranças, como já
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estamos fazendo.
Vamos aguardar, para que esse movimento tenha um final feliz.
Por último, Sr. Presidente, gostaria de ter um pouco mais de tempo

para falar sobre um outro assunto, mas vou limitar-me a fazer um
convite aos Deputados que representam todos os Municípios do
nosso Estado, principalmente os grandes Municípios.

No dia 11/5/2007, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte fará uma reunião com as Câmaras Municipais que se
interessarem, para que possamos orientá-las a participar da formação
de uma Comissão de Defesa do Consumidor nos diversos Municípios
de Minas Gerais. É necessário que essa ação parta do Poder
Legislativo, porque o nosso Procon tem funcionado maravilhosamente
bem. É por isso que ele tem dado mais que uma sustentação, uma
certeza, uma firmeza ao contribuinte que se sente lesado. Recebemos
a confirmação de participação, nessa reunião, das 30 maiores
Câmaras Municipais de Minas. Será uma grande audiência pública,
para que possamos uniformizar o nosso discurso e estender os
nossos tentáculos, descentralizando o que ocorre nesta Casa e
ajudando o contribuinte e o consumidor mineiro.

Muitas vezes o nosso consumidor vê-se impotente diante de um
impasse, de uma dificuldade ou de uma situação quase intocável por
parte das grandes empresas que exploram telefonia e vários outros
serviços. Essas pessoas sentem-se lesadas, mas não têm a quem
recorrer. Então, no dia 11/5/2007, daremos o pulo inicial para estender
a Comissão de Defesa do Consumidor às principais cidades mineiras.
Conto com o apoio dos Deputados, para que estejam presentes, a fim
de desencadearmos um grande movimento nesse dia. Muito obrigado.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público que nos acompanha das galerias da Assembléia
Legislativa, a Casa do povo mineiro, telespectadores da TV
Assembléia. Antes de abordar objetivamente o assunto que me traz a
esta tribuna, não posso deixar de registrar minha solidariedade a
todos os Defensores Públicos, o que sempre fiz, desde o primeiro
momento nesta Casa. Aproveito a oportunidade para falar em nome
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da Bancada do PSDB e, naturalmente, da maioria dos partidos que
compõem a base de governo.

Não há nem sequer um Deputado, não apenas os que estão aqui no
Plenário, que seja voz dissonante quanto a esse aspecto. Todos têm
consciência da importância da Defensoria Pública e absoluta
convicção de que o seu papel é fundamental, no Estado Democrático
de Direito, para assegurar a justiça, especialmente aos mais pobres. É
óbvio que somos solidários à causa e estaremos empenhados em que
haja negociação nas próximas horas.

Sabemos que, em breve, tomará posse, como Defensor-Geral, o Dr.
Leopoldo Portela Júnior, eleito pela categoria e nomeado pelo
Governador. Como disse durante meu pronunciamento, na semana
passada, vivemos um período de transição com o Dr. Eduardo Cyrino,
grande defensor da causa e batalhador, que assume a Presidência da
Adep, dando seqüência ao trabalho sério desenvolvido pelo Dr.
Glauco.

De forma serena e, ao mesmo tempo, firme e convicta, o Dr.
Eduardo também vem defendendo a causa e, diria mais, a democracia
plena e justa. Agora, com a posse do novo Defensor-Geral, o
ambiente estará completo para definir a transição que,
coincidentemente, ocorre junto a esse movimento legítimo.

Espero que, nas próximas horas, possa ser oficializada uma
proposta de entendimento, como afirmaram o Vice-Governador
Anastasia e a Secretária Renata Vilhena, ao dizerem que, embora
tenham consciência de que não será possível atender plenamente às
reivindicações, por mais justas que sejam, compreendem a
necessidade de um entendimento por meio do diálogo e da superação
das dificuldades.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. Faço este breve aparte para, mais uma vez, em meu
nome e também em nome do PHS, partido que represento na
Assembléia, solidarizar-me com os Defensores Públicos - já o fiz por
três vezes, duas nos meus últimos pronunciamentos, e uma na
Comissão de Participação Popular, por ocasião do lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente.
Aproveito a presença dos Defensores, para solidarizar-me novamente.
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Como bem disse V. Exa., todos os Deputados desta Casa são
solidários nessa causa. Olhamos com esperança para o futuro dessa
classe tão importante para nós, mineiros, sobretudo os mais pobres.
Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu quem agradeço ao jovem,
mas brilhante Deputado Eros Biondini, que, com certeza, é um
parceiro fundamental nesta e em outras lutas que teremos pela frente,
em defesa do povo mineiro.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, nesta tarde, é um assunto
que preocupa todos os brasileiros. Antes, concedo aparte, com muito
prazer, ao nosso Defensor Público, Deputado Ademir Lucas, que, sem
dúvida, é mais um legítimo representante nesta Casa.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, antes de V. Exa. abordar o assunto
específico do seu pronunciamento, gostaria de manifestar nossa
opinião a respeito desse tema, assim como o fizeram, por mais de três
vezes, o Deputado Eros e os demais companheiros. Quero
acompanhar V. Exa. e a comissão dos Defensores Públicos quando
forem ao Vice-Governador, Anastasia, e à Secretária Renata Vilhena.

Não posso deixar de reafirmar meu apoio à causa, que, aliás,
conheço bem, pois, durante muitos anos, participei dela. Gostaria de
dizer como é sacrificante e penoso ser Defensor Público, advogado
dos pobres. É sempre com muita luta e dificuldade que se leva à
frente o embate na defesa dos interesses dos mais necessitados.

Mais uma vez, marco posição e reafirmo o meu apoio a essa justa
causa. Certamente, como o foi anteriormente na lei orgânica da
Defensoria Pública e no atendimento às reivindicações, o Governador
Aécio Neves será sensível e analisará a melhor maneira para atender
à nossa categoria. Sem dúvida nenhuma, superaremos este
momento,tão logo ocorra a posse do novo Defensor-Geral, conforme
V. Exa. assevera. Devemos permanecer juntos, para construir um
entendimento e recuperar o tempo gasto com a paralisação; fazendo
retornar à atividade plena a Defensoria e, de forma altiva, às lides
forenses, com o reconhecimento, por parte do governo, da
importância dela, como, aliás, são todas as carreiras jurídicas do
Estado.
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É importante reconhecermos isso hoje e darmos tranqüilidade aos
Defensores, mostrando-lhes que terão o mesmo e justo tratamento
dispensado aos outros setores jurídicos do Estado. Portanto nosso
apoio à categoria.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Ademir Lucas, obrigado.
Sr. Presidente, como ia dizendo, certamente o assunto que me traz

a esta tribuna preocupa todos os brasileiros. Acredito que boa parte
deles já percebe a gravidade do problema e, em alguns níveis, até já
conhece a causa. Talvez, daqui a pouco, um brasileiro diga: “Não
sabia! Não sabia que estávamos vivendo um caos no sistema aéreo
nacional. Não sabia que havia corrupção nos investimentos da
Infraero, nas reformas de aeroportos. Não sabia que, do Orçamento
Geral da União para este ano, em meio a toda essa crise, pouco mais
de 1% foi efetivamente aplicado. Não sabia que, para tentar resolver
uma crise tão grave como esta, alguém do meu governo teve a
infelicidade de pensar que a resolveria transferindo o Sargento
Edileuso - mais uma vítima da perseguição - de Brasília para Santa
Maria, no Rio Grande do Sul”. O cidadão a que me refiro é este
mesmo: Sr. Presidente Lula. Quando a coisa aperta, ele costuma
bater na mesa, como disse, hoje, Arnaldo Jabor. Aliás, sempre vi
Jabor como cineasta; todavia já deve estar podendo credenciar-se
como cientista político, não é, Deputado João Leite? Hoje, no Brasil,
praticamente todos que comentam política passam a se intitular
cientistas políticos; porém Arnaldo Jabor tem autoridade, pois o vi
criticar o Presidente Fernando Henrique, de maneira dura e veemente,
por mais de uma vez, quando entendia que algo não ia bem no País.
Hoje, ele disse que temos um Presidente populista; um Presidente
que não se cansou de criticar os adversários como neoliberais,
colocando-se como um democrata, alguém que promoveria uma
cruzada contra a corrupção neste país; um Presidente que, no meio
do mandato anterior, disse que iríamos conhecer o espetáculo do
crescimento, mas inicia o segundo, falando que destravará o Brasil -
aliás, ele ficou, provavelmente, quatro anos destravando o País -; um
Presidente que costuma bater na mesa quando fica irritado e faz mais
uma bravata, como se ainda estivesse em campanha. Parece que não
se dá muito ao trabalho, pois não costuma parar para sentar-se à
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mesa, a fim de governar este país, tarefa para a qual foi eleito. Um
país que está, há vários meses, num “apagão” inicialmente aéreo,
mas que caminha para um “apagão” geral; um país em que o
Presidente se diz o último a saber e continua fazendo bravata para a
população. É um Presidente populista, irresponsável, pior, sem
nenhum compromisso com a verdade, pois apenas promete.

Quando ganhou a primeira eleição, disse que o lugar de bravata era
no palanque e que pararia, então, de fazê-la. Acabou de fazer mais
uma. Diante de uma situação difícil com os controladores de vôo,
vendo que o caos tomava conta de toda a Nação, desautorizou o
comando da Aeronáutica do País, dizendo que ele mesmo resolveria a
situação. Isso sem estudar o assunto adequadamente. Vinte e quatro
horas depois, teve de voltar atrás.

Fez mais uma, antes de embarcar para mais uma de suas bravatas
na Venezuela, com o seu parceiro Hugo Chávez, “irmãozinho” do Evo
Morales, da mesma tribo. Digo isso com todo o respeito aos nossos
“hermanos” indígenas do Brasil e de toda a América Latina. Estava me
referindo àqueles vocacionados ao totalitarismo, aos populistas,
ditadores, que se diziam democratas, que construíram um partido
popular, mas o deixaram transformar-se num partido autoritário e
populista. Pelo populismo e pela demogogia, querem perpetuar-se no
poder aqui e em vários outros países da América Latina.

Voltando ao que eu dizia, o Presidente, ao embarcar para a
Venezuela, deparou-se com um problema no Hospital do Coração, em
São Paulo e disse: “Quero 24 horas para resolver e quero dinheiro na
conta da entidade”. Mal embarcara, o Ministério Público de São Paulo
identificou mais de R$200.000.000,00 de dinheiro mal aplicado pela
mesma fundação, sem prestação de contas. Isso demonstra que não
é assim, Presidente, na base da bravata.

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. vai ao ponto certo. Não
falta dinheiro, pois há R$2.000.000.000,00 parados no cofre do fundo
da aviação.

Dos R$549.800.000,00 autorizados, em Orçamento, para 2007,
apenas R$79.000.000,00 foram usados. Dos quase
R$600.000.000,00, usaram apenas R$79.000.000,00. Isso mostra que
houve uma execução baixíssima do Orçamento.
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Estamos vendo, Deputado Domingos Sávio, pessoas morrerem no
aeroporto, perderem remédio por falta de vôo. Os brasileiros estão à
beira de um ataque de nervos, em todos os aeroportos, com essa
situação. No entanto temos R$2.000.000.000,00 guardados, o que
demonstra que o que falta, efetivamente, é gestão. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Quando não é mal aplicado,
Deputado João Leite.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Para fazer o
superávit, Deputado João Leite.

Como disse o Deputado João Leite, V. Exa., Deputado Domingos,
foi ao cerne da questão.

Gostaria de explicitar aqui alguns dados interessantes referentes à
administração da Anac, do governo federal. No final do ano que
terminou, ela gastou com passagens aéreas e diárias, até o dia 27 de
dezembro, R$10.500.000,00. Gastou mais com diária e passagens do
que o que foi gasto, em todo o órgão, com pessoal e encargos sociais.

Ela adquiriu, no ano passado, para se instalar em Brasília,
R$1.900.000,00 com móveis. Tenho aqui, curiosamente, a relação,
naturalmente mesas e cadeiras, mas com algumas curiosidades. Por
exemplo, uma poltrona de R$4.500,00, com braço de espuma e outras
composições; TV com função videokê, karaokê e videogames. Essa é
a administração da Anac!

Para terminar, quero dizer, ainda, que está registrado, nos
balancetes, que foram gastos recursos com a rubrica festividades e
homenagens.

Agradeço-lhe o aparte, Deputado. Fi-lo para mostrar o caos em que
se encontra a aviação no País.

O Deputado Domingos Sávio - Dizem que o brasileiro tem a
memória curta, mas essa situação está mudando, pois ele está mais
participativo.

Lembro aqui que o Banco do Brasil pagou a festa do PT no primeiro
mandato do Presidente Lula. Costumam dizer que as pessoas estão
esquecendo as coisas. Isso não é verdade, elas já estão enfaradas.

Aliás, disse há pouco à imprensa que conheço o PT e que fiz parte
dele, mas acordei rapidamente e me desvinculei logo no início.
Participei da fundação do partido, em 1980, e saí em 1983-1984 para
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atuar no cooperativismo e também participei da fundação do PSDB.
Diria que há algumas semelhanças, por exemplo, a socialdemocracia.
O PT foi criado numa roupagem socialista, mas nunca teve sequer a
coragem, a decência e a ética de assumir para o povo que nunca foi
socialista. Sabia que não havia espaço para uma proposta socialista
no Brasil e caminhou para propostas sociais democratas.

O PSDB foi criado com uma proposta social democrata, mas tem
uma grande diferença, um verdadeiro antagonismo na prática, em
como fazer. Nós, do PSDB, procuramos unir os nossos ideais de
socialdemocracia com competência e ética, a exemplo do que vimos
hoje, o Governador Aécio Neves lançando o projeto do novo Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais. Como disse o Prefeito
Fernando Pimentel: “Algo para fazer história”. E não se trata de
simplesmente lançar. Assim como lançou a Linha Verde há pouco
mais de um ano, já está inaugurando e entregando a todos os
mineiros e à Capital de Minas Gerais o maior projeto viário urbano dos
últimos 50 anos - talvez da história de Belo Horizonte -, a Expominas,
e agora, o Centro Administrativo. Essa é a forma de governar do
PSDB. O PT governa com os companheiros e não se importa se têm
competência ou não. O povo brasileiro paga o pato, fica no “apagão”
aéreo, vítima de um governo que, daqui a pouco, vem dizer, quando a
CPI for instalada e as mazelas vierem a público: “Eu não sabia”. Pobre
coitado de um Presidente que não sabia de nada! Isso não engana
mais ninguém. Isso é dissimulação. O Deputado João Leite lembrava
que Mahatma Gandhi disse que quem chega ao poder pela violência
governa e convive com a violência. Talvez ele queira dizer que quem
chega ao poder pela mentira vai governar com a mentira. É o que
estamos vendo aí. Enganou o povo brasileiro com populismo, com
demagogia, mas não vai enganá-lo eternamente.

Houve crescimento de desemprego neste mês, Sr. Presidente, e o
que o Presidente da República chama de PAC é o que chamou, há
dois anos, de espetáculo do crescimento. Então, o brasileiro sabe o
que estou falando. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Carlin Moura - Querido povo de Minas Gerais, queridos



170

colegas Deputados e Deputadas, servidores, público presente, Sr.
Presidente, poderia dizer que fico muito feliz em ver essas galerias
cheias, mas, na realidade, o sentimento é de tristeza, pois estão
cheias especialmente pelas Defensoras e pelos Defensores Públicos,
que estão em greve há mais de 51 dias, e, até hoje, não foram
recebidos pelo Governador Aécio Neves.

Eu conheço de perto a importância da Defensoria Pública,
especialmente para o povo pobre e sofrido das nossas Minas Gerais.
Como exemplo, posso citar a visita da Comissão de Direitos Humanos

ao 5º Distrito Policial da 6ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de
Contagem, sexta-feira, 30 de março, onde encontramos 26 mulheres

amontoadas em duas celas e em um corredor, totalizando 13m
2

com
capacidade para até oito pessoas.

Estivemos, eu e o Deputado Durval Ângelo, acompanhados dos
Defensores Willer Castro, Galeno Siqueira, Luciana Moura Fonseca e
Júnia Roman Carvalho.

Fizeram o levantamento da situação lá encontrada, colocando-se à
disposição para prestar assistência àquelas detentas, muitas delas
completamente desassistidas. A função social da Defensoria Pública
restou demonstrada pelo árduo trabalho realizado pelos seus
servidores e servidoras, que rigorosamente defendem os sagrados
direitos constitucionais da pessoa humana.

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.

Todos os Deputados e Deputadas desta Casa manifestaram apoio
aos Defensores Públicos, mas o Sr. Aécio Neves faz ouvidos de
mercador ao pleito da Defensoria Pública.

Recebi um artigo do Presidente do Sindicato dos Professores da
Rede Particular de Minas Gerais - Sinpro-MG -, Prof. Gilson Reis, que
me chamou a atenção. Lendo o artigo, fiquei com uma pulga atrás da
orelha: ora, negociar com os Defensores Públicos para quê? O
Governador Aécio parece ter escolhido outro caminho! Ao invés de
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valorizar a cidadania plena, com o cumprimento das Constituições
mineira e brasileira, valorizando os trabalhadores da segurança
pública de nosso Estado, preferiu buscar a experiência colombiana.
Mas, meu Deus, por que a Colômbia?

O Prof. Gilson Reis dá algumas dicas importantes. A Colômbia, país
que compõe o pacto andino, é hoje governado pelo único Presidente
que ainda mantém relações umbilicais com o governo Bush e a
política belicista da Casa Branca. O Plano Colômbia é a expressão e a
materialização da política estadunidense para a América Latina.
Somente nos últimos quatro anos, o governo americano injetou
US$5.000.000.000,00 para financiar o exército colombiano. Também
enviou para o país um grande número de militares para combater as
guerrilhas de esquerda que, há 30 anos, operam na região das
florestas colombianas.

A ajuda norte-americana ao governo conservador e autoritário do Sr.
Uribe não se restringe ao dinheiro estatal, mas também ao de
empresas privadas com sede nos Estados Unidos.

Chiquitas, uma das maiores empresas produtoras de bananas do
mundo, com sede em Cincinnati, Estado de Ohio, EUA, opera na
Colômbia, região de Urabá, sua principal base de produção agrícola.
Ocorre que a Justiça americana denunciou, nos últimos dias, a
empresa como financiadora do principal grupo paramilitar em
operação na América Latina, forças de Autodefesas Unidas da
Colômbia - AUC. Esse grupo paramilitar assassinou, na região de
Urabá, nas ultimas décadas, milhares de camponeses, sindicalistas,
religiosos e líderes da esquerda colombiana.

Durante muito tempo, grupos de direitos humanos denunciaram a
fusão do Estado colombiano com os assassinos ligados à AUC. O
governo Álvaro Uribe, reeleito recentemente para um novo mandato,
sempre negou qualquer relação com grupos paramilitares. Entretanto,
nas últimas semanas, a máscara do Presidente Uribe caiu. A Ministra
de Relações Exteriores, Maria Consuelo Araújo, era um dos elos entre
a AUC e o governo.

Outro personagem que aparece nos últimos dias é Jorge Noguera,
coordenador da campanha eleitoral de Álvaro Uribe. Consuelo e
Noguera são duas das centenas de personalidades políticas da
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Colômbia envolvidas na articulação do governo com os grupos
paramilitares de extermínio.

A Colômbia é, na América Latina, o último país a realizar um
governo de aproximação com George Bush, sendo na atualidade o
país que se contrapõe ao avanço de esquerda nessa área do
continente. O governo americano procura desestabilizar a região para
justificar uma provável ocupação da Bolívia e da Venezuela.

Mas qual a finalidade, Deputado Domingos Sávio, da viagem de
Aécio Neves à Colômbia? Primeiro, sinaliza para o governo norte-
americano e para os financiadores internacionais que a política
desenvolvida na Colômbia, em contraposição à esquerda latino-
americana, é a melhor opção para a região. Nesse sentido, o bom
moço, Governador Aécio Neves, apresenta-se como o opositor
implacável da esquerda e dos movimentos sociais e adota uma
posição clara de adesão às teses conservadoras de Bush e Uribe.
Segundo, crescem no Brasil as milícias privadas e os grupos de
extermínio, principalmente nas periferias das grandes cidades. A
segurança pública em tempos de neoliberalismo, em Minas, no
governo Aécio Neves, não é diferente: foi destruída. E a política de
localização segue a rotina de perseguição aos movimentos sociais e
sindicais e de um processo acelerado de privatização. A aliança do
Estado repressor com grupos paramilitares da maneira como ocorre
na Colômbia não é modelo a ser seguido aqui nem em qualquer parte
do mundo.

A viagem do Governador à Colômbia, para conhecer o aparato
repressor desse país, sinaliza para Minas e o Brasil os verdadeiros
objetivos políticos da sua visita a Medellín: construir, a partir do Brasil,
a base de oposição à esquerda latino-americana e colocar o Estado
com seu aparato repressor a serviço do combate aos movimentos
sociais e aos partidos de esquerda.

Espero que as lições do Prof. Gilson Reis, relatadas nesse artigo,
sirvam para ajudar o Governador Aécio Neves a colocar a mão na
consciência: em vez de ficar viajando para a Colômbia, por favor, Sr.
Governador Aécio Neves, receba os Defensores Públicos em seu
gabinete. O povo de Minas Gerais, com certeza, agradecerá a
gentileza.
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O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
parabéns por seu pronunciamento. Quero exatamente abordar esse
assunto. Na semana que passou, vários representantes do governo
nesta Casa, muito empenhados na questão da Defensoria Pública,
relataram que o governo já estava analisando o impacto financeiro e
levantando os dados necessários. Saímos daqui todos felizes.

Subi à tribuna e disse que isso era muito bom, mas que deveria
prevalecer o sentimento de urgência, o que não está ocorrendo: já são
54 dias!

Deputados de Minas Gerais, quero ouvi-los falar sobre a Defensoria.
O Presidente Lula já está tratando do “apagão” aéreo muito bem. A
Assembléia tem de cuidar dos Defensores Públicos. Parabéns a V.
Exa.!

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre colega
Deputado André Quintão.

Quero chamar a atenção do nosso ilustre Governador e da base
governista desta Casa - que tanto respeito - para o fato de que a
recente decisão do Supremo Tribunal Federal pode ajudar a
compreender a importância da autonomia da Defensoria Pública. No
dia 2/4/2007, no julgamento da Adin nº 3.569, com origem no Estado
de Pernambuco, a Defensoria Pública questionou a
inconstitucionalidade da lei estadual desse Estado, que vinculou a
Defensoria Pública à Secretaria de Direitos Humanos e de Justiça do
Estado de Pernambuco, por meio do relatório do Exmo. Ministro
Sepúlveda Pertence, grande Ministro das Minas Gerais, da nossa
querida Sabarabuçu. No julgamento, esse Ministro considerou correto
o parecer da Procuradoria-Geral da República segundo o qual a
norma constante no art. 134, § 2º, da Constituição Federal, é auto-
aplicável e de eficácia imediata, haja vista ser a Defensoria Pública
um instrumento de efetivação dos direitos humanos.

Com base no parecer da Procuradoria-Geral da República, o
Ministro Sepúlveda Pertence afirmou que a vinculação da Defensoria
Pública a qualquer outra estrutura do Estado é inconstitucional, já que
impede o pleno exercício de suas funções institucionais, entre as
quais se exclui a possibilidade de, com vistas a garantir os direitos dos
cidadãos, agir com liberdade contra o próprio poder público.
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Esse é o voto do Ministro Sepúlveda Pertence. Ele traz para o
cenário de Minas Gerais a urgente, importante e imediata discussão a
respeito de se defenderem o legítimo Estado de Direito e a autonomia
da Defensoria Pública. É necessário que paremos de vir a este
Plenário para prestar mera solidariedade à Defensoria Pública e
passemos a exigir, dentro de um princípio constitucional e legal, que
receba os seus representantes. Isso é um caso de calamidade pública
contra o povo sofrido de Minas Gerais, que se encontra sem
assistência.

Mais uma vez, Sr. Presidente, peço aos nobres colegas, ao
Governador Aécio Neves e aos Secretários que recebamos a
Defensoria Pública. O povo de Minas e a Justiça dos pobres e dos
oprimidos clamam por isso. Sem dúvida, o povo de Minas Gerais
agradecerá. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, peço a palavra pelo

art. 164, uma vez que o meu partido, o Governador, que a maioria
apóia nesta Casa, e eu, pessoalmente, fomos citados de forma
inadequada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - V. Exa. não foi citado.
O Deputado Domingos Sávio - Sim, eu fui citado, e também o meu

partido - PSDB - e o Governador Aécio Neves. Como membro do meu
partido e Líder da Maioria, peço a palavra pelo art. 164.

Se a assessoria tem uma análise política diferente, respeito o direito
e a liberdade de análise de política. O Regimento é claro, Sr.
Presidente, e eu fui citado. O discurso é eivado de ataques e de
despautérios. Fui citado nominalmente, como quem concorda ou
como a quem é dirigido o discurso, e nas notas consta isso.

Portanto, peço a V. Exa. a palavra, pelo art. 164, para que, num
processo democrático, eu possa mostrar os absurdos que acabaram
de ser ditos, e que não contribuem com os Defensores Públicos em
absolutamente nada. Não contribuem porque vêm de alguém que
defende o fim de direito de greve por servidores públicos, que é o que
defende o governo federal, e eu entendo que não é associando, isso
com uma visita de interesse do País...

A Deputada Elisa Costa - Art. 164, Sr. Presidente. O Presidente Lula
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também foi atingido neste Plenário.
O Deputado Domingos Sávio - Sabemos que o requerimento

estabelece um prazo para pedir a palavra pelo art. 164.
O Sr. Presidente - A Presidência procederá à leitura para

demonstrar a V. Exa. que não há necessidade do art. 164. Poderemos
conceder-lhe a palavra pela ordem. Não se trata de contestar, na
análise, acusação pessoal à própria conduta ou para contradizer o
que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal.

Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, a conduta do meu
partido é a minha conduta. Fui instado nominalmente. A conduta que
foi atribuída ao Governador Aécio Neves foi a de aliado de um
verdadeiro crápula, pelas palavras utilizadas e pela forma com que o
orador se referiu ao Governador de todos os mineiros, dizendo que ele
foi a um país para buscar táticas de guerrilha. Ele se referiu a grupos
paramilitares, para dizer que fomos buscar isso.

E não foi nada disso que ocorreu, e membros do PT também
participaram da comitiva, assim como o Governador do Rio de
Janeiro.

Portanto, Sr. Presidente, o que esta Casa testemunhou foi um
despautério que precisa ser devidamente corrigido com base no art.
164, “data venia”. Respeito profundamente o senso de justiça de V.
Exa.

Mas insisto que eu, meu partido e o Governador Aécio Neves fomos
atacados de forma indecorosa, o que merece, da minha parte, um
reparo, que farei de forma respeitosa. No meu pronunciamento, caso
algum Deputado tivesse pedido a palavra pelo art. 164, teria o tempo
previsto no Regimento Interno, mas isso não foi feito. Portanto, solicito
a V. Exa. que, por gentileza, reconsidere e conceda-me o tempo pelo
art. 164.

A Deputada Elisa Costa - Art. 164. Que o mesmo tratamento seja
dado ao PT e ao Presidente Lula.

O Sr. Presidente - Concederei a palavra ao Deputado Domingos
Sávio, mas pela ordem, pois não tive a mesma interpretação, até este
momento.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Peço que, em um segundo momento,



176

isso seja verificado, pelo bem da preservação do espírito do nosso
Regimento Interno e da lei. Acato a sugestão de V. Exa., porque meu
propósito não é estabelecer nenhum confronto, muito menos ofender
ninguém. Apenas reparar uma injustiça absurda e, principalmente em
defesa dos Defensores, evitar a associação desastrosa de uma
análise política de um episódio com uma causa justa e legítima como
a que trazem a esta Casa, uma causa justa que une todos os
Deputados.

Quando fiz meu pronunciamento, tratei da questão da Defensoria
Pública. Em um segundo momento, fiz minha reflexão de natureza
política, a qual, democraticamente, todos temos liberdade para fazer
aqui. Respeito o Deputado Carlin Moura no seu direito inalienável de
manifestar seu pensamento, mas não concordo com ele e considero
que foi infeliz em algumas considerações.

Primeiro, ao se referir à viagem do Governador Aécio Neves à
Colômbia, reporta-se a alguém que diz ser esse o último dos países a
ter uma relação com o governo americano. Ora, parece que o
Deputado não é brasileiro ou não vive no Brasil. O Presidente
americano acabou de ser recebido pelo Presidente Lula com todas a
honras de Chefe de Estado e celebrou protocolos de intenção com o
Brasil. Portanto vir à tribuna desta Casa e dizer que o Governador
Aécio Neves foi visitar um país que é o último do pacto andino que
tem relação com o governo americano é um despautério.

Segundo, dizer que o Governador Aécio Neves foi visitar um
Presidente de direita, cujas práticas e táticas abomina, as quais
também abomino, é outro despautério. O Governador foi à Colômbia,
a Bogotá e a Medellín. Quem usa a tribuna para falar para todo o povo
mineiro deve estar informado para que a verdade prevaleça. Assim
como Gandhi dizia que aquele que chega ao poder pela violência
convive e governa com ela, aquele que falta com a verdade conviverá
com o desastre que isso representa. Os Prefeitos de Medellín e
Bogotá são oposição ao Presidente de direita. E o Governador visitou
esses Prefeitos em busca de experiências vitoriosas. E não apenas o
Governador Aécio Neves, mas também o Governador Sérgio Cabral,
apoiado pelo PT, compunha essa comitiva, enfim, elementos do
governo federal unidos em um processo de intercâmbio transparente
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de experiências.
Fazer, nesta Casa, a associação dessa visita aos crimes com os

quais a Colômbia, de forma infeliz, vem convivendo no final do século
passado, e ainda convive em razão das guerrilhas, das drogas e de
atividades paramilitares, é um acinte, um despautério, um desrespeito
à verdade, um desrespeito à democracia e ao Governador Aécio
Neves, que fez uma visita de Estado.

E dizer isso jogando para a platéia, como se o governo americano
fosse o bicho-papão, o terror, é outro despautério. Talvez ele seja o
terror dos comunistas. O Deputado Carlin Moura, comunista
declarado, a quem respeito democraticamente, traz para nós,
brasileiros, a tese de que o governo Bush é o inimigo número um da
América Latina e de todos nós, e que o governo Aécio Neves se
aproxima dele. Fala isso como se o Presidente Lula tratasse o Bush
como um adversário de guerra. Não foi a isso que assistimos:
“companheiro Bush, grande amigo Bush”. Foi a isso que todo o Brasil
assistiu.

Portanto, para que a verdade prevaleça, sem ofensa, com todo
respeito ao Deputado Carlin Moura, faço questão de usar, como V.
Exa. entendeu por bem, a palavra, pela ordem, para recolocar a
verdade.

Um assunto é a Defensoria Pública, estamos todos irmanados com
o propósito de vermos esse problema resolvido; outro é fazer essa
associação de idéias. Aliás, associação de idéias não, associação de
desinformação, para confundir as pessoas, para criar um fato político
que não existe. Aí, sim, vamos discutir comportamento de governo em
relação a trabalhadores? Vamos. Vamos discutir o fato de o Ministro
do Trabalho, no primeiro mandato do Lula, falar de uma reforma
trabalhista para acabar com o 13º salário, férias etc., e, no dia
seguinte, dizer que não era bem assim, que foi um mal-entendido.
Vamos discutir um governo que se inicia falando em acabar com
direito de greve dos servidores públicos. Vamos discutir isso à luz da
seriedade e da responsabilidade.

Portanto, Sr. Presidente, concluindo, quero registrar nos anais desta
Casa que não aceitamos as ilações, insinuações e, muito menos,
afirmativas - no nosso entendimento, desrespeitosas - que foram
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dirigidas ao Governador, que fez uma visita de trabalho, buscando
conhecer experiências vitoriosas de combate ao crime nas cidades de
Medellín e Bogotá. Isso é algo saudável. Não significa, em hipótese
alguma, desrespeitar os valores que possuímos; pelo contrário,
significa, em respeito ao povo mineiro, querer para nós o que há de
melhor, especialmente na área de segurança pública. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença, em Plenário, do Prefeito Municipal de São Domingos do
Prata, José Joaquim de Castro Freitas Pereira - Quinzinho -, e dos
Vereadores Gessi Martins Júnior - Russo -, Presidente da Câmara
Municipal, e Pedro Arcanjo Fernandes.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 322 e 323/2007, da Comissão de Segurança
Pública, 324/2007, da Comissão de Meio Ambiente, 325/2007, da
Comissão do Trabalho, 326/2007, da Comissão de Transporte, e
327/2007, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
29/3/2007, dos Requerimentos nºs 153/2007, do Deputado Elmiro
Nascimento, e 210/2007, do Deputado Doutor Viana; de Defesa do
Consumidor - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 29/3/2007, dos
Requerimentos nºs 203 a 207/2007, do Deputado Dimas Fabiano; de
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Educação - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos
Projetos de Lei nºs 31/2007, do Deputado Elmiro Nascimento, e 106 e
107/2007, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 10, 15,
16, 19 e 82/2007, do Deputado Doutor Viana, 20/2007, do Deputado
Irani Barbosa, 99/2007, do Deputado Carlin Moura, 155/2007, do
Deputado Bráulio Braz, 200/2007, do Deputado Delvito Alves, com a
Emenda nº 1, e 218/2007, do Deputado Ruy Muniz; de Administração
Pública - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos
Requerimentos nºs 144 a 146/2007, da Deputada Ana Maria Resende,
e 221/2007, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho -
aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos Projetos de
Lei nºs 25/2007, do Deputado Ivair Nogueira, 69/2007, do Deputado
Paulo Guedes, e dos Requerimentos nºs 21/2007, do Deputado André
Quintão, 50, 51 e 209/2007, do Deputado Djalma Diniz, 108 e
141/2007, do Deputado Dimas Fabiano, 116/2007, do Deputado
Doutor Viana, 149, 150 e 197/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
e 160 a 181/2007, do Deputado Leonardo Moreira; de Assuntos
Municipais - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos
Requerimentos nºs 17/2007, do Deputado Doutor Viana, 42 a
47/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 49/2007, do Deputado
Carlin Moura, 64/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 73 a
81/2007, do Deputado Doutor Viana, 92 a 98/2007, do Deputado Arlen
Santiago, 102 a 104/2007, do Deputado Chico Uejo, 105 e 106/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 123 a 125/2007, do Deputado Paulo
Cesar, 136 a 138/2007, do Deputado Arlen Santiago, 147 e 148/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 156/2007, do Deputado Jayro
Lessa, 196/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 199/2007, do
Deputado Deiró Marra, e 215/2007, do Deputado José Henrique; e
dos Deputados Gustavo Corrêa, informando que o Partido da Frente
Liberal - PFL - teve sua denominação alterada para Democratas -
DEM -; e Leonardo Moreira, informando sua filiação ao DEM (Ciente.
Publique-se.).

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 3/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
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que revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da
Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Zé Maia e
Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputados Lafayette de Andrada e
Domingos Sávio; pelo Democratas - DEM: efetivo - Deputado Jayro
Lessa; suplente - Deputado Delvito Alves; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo
PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputada Cecília
Ferramenta. Designo. Às Comissões.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado André Quintão, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 115/2007 (Arquive-se o projeto.);  e, nos termos do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta (2), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n°s 65 e 162/2003, Domingos Sávio ( 4), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 2.401 e 2.5 47/2005, 3.718 e
3.812/2006, Weliton Prado, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 2.237/2005, e Zé Maia, solicitando o desa rquivamento do
Projeto de Lei n° 3.687/2006.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 1.151/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 2002; 1.897/2004, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Governador do
Estado referentes ao exercício de 2003, e 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 INSS de contribuições patronais e dos segurados, de
servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão de
recrutamento amplo da Assembléia Legislativa (À promulgação.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente,

em que solicita seja encaminhado ofício à Companhia de
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Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
Codevasf, Central de Brasília, pedindo informações e confirmação, se
procedente, dos tópicos relacionados em anexo, relativos às
atividades daquela 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. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Caldas, solicitando
esclarecimentos quanto às denúncias apresentadas a esta Comissão
pela ONG Viva Cão, daquele Município, sobre o envenenamento e
extermínio de centenas de animais, à revelia dos cidadãos de Caldas.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido escrito
de informação sobre o cronograma de obras relativo à Linha Verde,
tais como a recuperação do pavimento asfáltico e o túnel da Lagoinha,
no que for pertinente à Prefeitura. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
encaminhado ofício às empresas operadoras de telefonia celular,
conforme relação em anexo, sugerindo a realização de convênio com
o Estado, representado pelas Polícias Civil e Militar e pela
Subsecretaria de Administração Prisional para os fins que menciona; e
solicitando que cópia das notas taquigráficas da reunião de 20/3/2007
desta comissão seja enviada às mencionadas empresas. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde , em que solicita seja
encaminhado ofício ao Chefe de Divisão de Atenção Oncológica do
Instituto Nacional do Câncer - Inca - solicitando informação sobre o
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volume de recursos aplicados nos Programas de Combate e
Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo do Útero pelo Governo
Federal. 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, em que solicita
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 que
determinem aos seus comissários e comandantes que, em todos os
seus pousos e decolagens, refiram-se, no lugar de Aeroporto da
Pampulha, ao nome oficial, Aeroporto Carlos Drummond de Andrade.
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 e outros em que solicita a
constituição de uma comissão especial para discutir políticas públicas
voltadas para o atendimento às necessidades especiais dos
deficientes mentais e dos autistas no Estado em especial na área
educacional e de saúde e sejam tomadas providências para seu
funcionamento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Em virtude da falta de quórum, solicito o

encerramento, de plano, da 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
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, 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.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/3/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e Gustavo Valadares
(substituindo este à Deputada Maria Lúcia Mendonça, por indicação
da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Glaúcia Brandão, 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 constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 57/2007 no 1º turno (Deputada Gláucia
Brandão); 121/2007 em turno único (Deputado Dimas Fabiano) e
156/2007 em turno único (Deputada Rosângela Reis). 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 118 e 151/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº
59/2007, tendo em vista as modificações propostas que alteram a Lei
11.052, de 2003, que institui meia-entrada aos estudantes. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ruy Muniz - Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 208/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº

208/2007 visa declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 2005, sem fins lucrativos, possui

como principal finalidade congregar pessoas idosas, acima de 60
anos, residentes no Município de Guidoval. Para alcançar suas metas,
promove atividades de caráter social, educacional, cultural e de lazer.

Celebra convênios com órgãos públicos e entidades privadas,
visando zelar pela melhoria das condições de vida dos seus
assistidos, assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 208/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 277/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade denominada Asbe - Ação
Social Ebenézer, com sede no Município de Vespasiano.

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

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivo prestar assistência e apoio ao

menor carente, oferecendo-lhe a primeira etapa da educação básica.
Para as crianças de até seis anos, proporciona desenvolvimento
integral em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social,
suplementando o papel da família e da comunidade através de creche
e casa-lar. Também oferece aos moradores em geral ensino médio e
profissionalizante, supletivo e demais atividades pertinentes à
educação. Ampara idosos carentes, a quem auxilia econômica e
financeiramente na busca de habitação, assistência à saúde e suporte
jurídico.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

277/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 280/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 280/2007

visa declarar de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical
Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1947, possui como finalidade

primordial a disseminação da arte musical no Município de Caeté.
Incentiva a prática e o aprimoramento artístico e cultural da população
local por meio da realização de cursos e espetáculos.

A sua contribuição para a divulgação da música se faz presente em
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festas cívicas, religiosas e em qualquer evento onde requeiram a
presença de sua orquestra.

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

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

nº 280/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 282/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Comunidade Ele Clama, com sede no
Município de Contagem.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade a criação de albergues,

orfanatos e asilos para abrigar, tratar e reintegrar pessoas
despossuídas na sociedade, particularmente, aquelas dependentes de
drogas. Tendo em vista as diretrizes que estabelece em seu estatuto,
oferece atenção especial aos desabrigados e aos moradores de rua,
aos quais presta trabalho desinteressado. Ao minorar o seu
sofrimento, emprestando-lhes dignidade, concorre para o
aprimoramento das relações sociais.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

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

282/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 323/20 07
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Zé Maia, tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista
os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 323/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Conquista a propriedade de
dois imóveis com áreas de 800,00m² e 900,00m², situados na Rua
José Mendonça, naquele Município, doados ao Estado sem nenhum
encargo.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevêem os §§ 1º e 2º do art. 1º do projeto,
respectivamente, que os imóveis serão destinados à instalação da
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e à construção do
velório municipal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado, findo o prazo de três
anos contados da lavratura das escrituras públicas de doação, na
hipótese do não-atendimento das finalidades previstas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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323/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Zé Maia -

Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 325/2007 tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Conquista.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, tal como apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 325/2007 pretende conceder a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Conquista um terreno urbano edificado, com área de
2.500m², localizado no referido Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o bem destina-se à unidade
escolar da rede municipal já em funcionamento no local.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
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garantia, pois o projeto de lei prevê a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado, uma vez cessada a causa que justificou sua
alienação ao patrimônio municipal.

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

325/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Antônio Júlio - Zé Maia -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 450/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado José Henrique,
transfere sede de entidade educacional para a Capital do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise visa a determinar a transferência da sede

da Fundação Presidente Antônio Carlos do Município de Barbacena
para a Capital do Estado.

A Fundação Presidente Antônio Carlos, criada pela Lei Estadual nº
3.038, de 1963, com a denominação atual dada pela Lei nº 3.871, de
1965, é mantenedora de estabelecimento de educação superior
organizado na forma de universidade e integra o Sistema Estadual de
Educação.

Nos seus mais de quarenta anos de existência, a Unipac se
consolidou como uma das maiores e mais diversificadas
universidades do Estado. A instituição está presente em mais de 160
Municípios de Minas Gerais, integrada por nove campi e uma grande
rede de faculdades isoladas de educação e estudos sociais, possui
cerca de 45 mil alunos e oferece mais de 200 cursos de graduação.

A mudança da sede da Unipac para a Capital certamente trará
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benefícios para a clientela atendida pela instituição, reduzindo as
dificuldades de ordem procedimental na ampliação e regularização de
suas atividades junto aos órgãos competentes.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 450/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia

Mendonça - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º 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 nº 42/2007
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Curvelo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, retorna a proposição a este c olegiado a fim de
receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.  189, c/c o art. 102,
VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao

Município de Curvelo de um terreno situado na Rua Gutemberg, s/nº,
no Bairro Alto Bom Jesus, naquele Município, a ser destinado à
instalação de um centro de referência e assistência social para o
programa de saúde da família.

A prévia autorização legislativa para alienação do patrimônio público
é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2° do ar t. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerai s de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos nosso entendimento anterior, favorável à aprovação do
projeto, por estar de acordo com as exigências legais, atender ao
interesse coletivo e não ocasionar aumento de despesa nas contas
públicas.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

42/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 43/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 43/2007
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Varjão de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Varjão de Minas o imóvel constituído por um terreno
com área de 2.886,30m², situado na Rua Francisco Mariano Gomes,
nº 212, Centro, naquele Município, doado ao Estado por particulares,
sem ônus de nenhuma espécie.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê que a referida área será utilizada para funcionamento de
atividades educacionais.

Também é digno de nota o art. 2º da proposição, por estabelecer
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, decorridos cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
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Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Reitera-se o parecer para o 1º turno exarado por esta mesma

Comissão: a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos; e, tornada
lei, não implicará despesas para o erário nem acarretará repercussão
na Lei Orçamentária.

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

43/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 360/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira
o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 360/2007 tem por escopo conceder ao Poder

Executivo a necessária autorização legislativa para a doação ao
Município de Itabira de imóvel com 3.016,50m², situado na Avenida
das Rosas, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º destina o imóvel à instalação
de unidade administrativa municipal e o art. 2º impõe sua reversão ao
patrimônio do Estado, se não lhe for dada a destinação prevista no
termo avençado.

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
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financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela, tal como
estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre
a matéria, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária.

Embora o projeto em análise não encontre óbice a sua
transformação em norma jurídica, apresentamos a Emenda nº 1,
redigida ao final deste parecer, para alterar o art. 1º da Lei nº 16.278,
de 2006, corrigindo a área do imóvel a ser doado ao Município de São
João da Mata, de 11.200m² para 10.000m², para possibilitar a
efetivação da transferência autorizada.

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

360/2007, no 2º turno, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
Emenda nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 3º:
Art. 3º - Dê-se ao “caput” do art. 1º da Lei nº 16.278, de 19 de julho

de 2006, a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São João da Mata área de 2.825,13m2 (dois mil oitocentos e vinte e
cinco vírgula treze metros quadrados), parte de imóvel com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), registrado sob o nº. 11.623, a
fls. 226 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Silvianópolis, conforme memorial descritivo constante no anexo
desta lei.”.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrade, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.151/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.151/2003, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2002, foi aprovado
em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.151/2003
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2002.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.897/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.897/2004, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2003, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.897/2004
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2003.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

579/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 579/2007, de autoria da M esa 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, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 579/2007
Estabelece  a filiação ao Regime Geral de Previdência Social -

RGPS -, a partir de janeiro de 1999, de servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo da
Assembléia Legislativa, mediante o recolhimento ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - de contribuições patronais e dos segurados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Nos termos da Emenda à Constituição Feder al n° 20, de 15

de dezembro de 1998, e do art. 62, XXXVI, da Constituição do Estado,
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;
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c) Assistente Legislativo I;
d) Chefe de Gabinete;
e) Assistente Administrativo;
f) Oficial de Gabinete do Presidente.
Art. 2° - Ficam ratificados o recolhimento das cont ribuições

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 a continuidade do
recolhimento dessas contribuições a partir de março de 2001.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/4/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra.

Maria Severino de Oliveira, ocorrido em 30/3/2007, no Município de
Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Henrique notificando o falecimento do Sr. Manoel
Mauro Ladeira Villas, ocorrido em 1º/4/2007, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Gustavo Botelho Neto por sua posse

como Superintendente-Geral da Polícia Civil (Requerimento nº
22/2007, do Deputado Gustavo Corrêa);

de aplauso ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pelo
transcurso do 15º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
117/2007, do Deputado Doutor Viana);

de regozijo ao Vaticano pela visita de Sua Santidade, o Papa Bento
XVI, ao Brasil (Requerimento nº 118/2007, do Deputado Eros
Biondini);
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de congratulações com o Cadete PM Matheus de Oliveira Lopes e
os Soldados PM 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 em 10/2/2007
(Requerimento nº 127/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de aplauso ao Museu de Arte da Pampulha pela comemoração de
seus 50 anos de fundação (Requerimento nº 151/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pelo recebimento do Prêmio
Best of Newspaper Design (Requerimento nº 152/2007, do Deputado
Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2007

ATA
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Ademir Lucas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 22/2007
(encaminha o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais e o
Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e Programas
Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de
dezembro de 2006), do Governador do Estado - Ofícios nºs 2/2007
(encaminha a Prestação de Contas relativa ao exercício de 2006,
elaborada de acordo com a Instrução Normativa TC nº 15/2004), do
Presidente do Tribunal de Contas, e 3/2007, do Governador do Estado
- 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 687 a 715/2007 - Projeto de Resolução nº
716/2007 - Requerimentos nºs 328 a 334/2007 - Requerimentos dos
Deputados Ademir Lucas (3), Célio Moreira, Doutor Viana, Tiago
Ulisses (3) e Sebastião Helvécio (6) - Proposições não Recebidas:
Projeto de lei do Deputado Ivair Nogueira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Transporte e
de Cultura e dos Deputados Deiró Marra (2) e Juninho Araújo (3) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Weliton
Prado e Vanderlei Miranda, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Deiró Marra - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Palavras do Sr. Presidente - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Ademir Lucas (3), Célio Moreira, Tiago
Ulisses (3), Sebastião Helvécio (6) e Doutor Viana; deferimento -
Questão de ordem - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado André Quintão - Questão de
ordem - Encerramento.

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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
- Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia.

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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

MENSAGEM Nº 22/2007
Belo Horizonte, 30 de março de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Em cumprimento às determinações constitucionais, encaminho a

Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais e o
Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras e Programas
Sociais relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de
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dezembro de 2006.
O Balanço Geral acompanhado dos demonstrativos analíticos, com

os esclarecimentos apresentados na exposição da Superintendência
Central de Contadoria-Geral-SCCG/SEF, juntamente com o relatório
da Auditoria-Geral do Estado, constituem os elementos necessários à
análise e consideração da Execução Orçamentária, Financeira e
Patrimonial do exercício de 2006, por essa Assembléia Legislativa.

Cientifico Vossa Excelência de que uma via do referido Balanço
Geral também está sendo enviada para o Senhor Presidente do
Tribunal de Contas de Minas Gerais, nesta data.

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.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 2/2007
Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas,

encaminhando a prestação de contas desse órgão relativa ao
exercício de 2006. (- Publicado, fica o processo em poder da Mesa,
aguardando sua publicação em essencialidades.)

OFÍCIO Nº 3/2007
Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado,

encaminhando o Relatório de Auditoria da Execução Orçamentária
relativo ao exercício de 2006. (- Anexe-se à Mensagem nº 22/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 687/2007
 Institui o Programa de Conscientização, Orientação e Prevenção ao

Alcoolismo e às Drogas, no âmbito das estações de metrô, na Capital,
e nas rodoviárias.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito das estações d e metrô, na Capital,

e nas rodoviárias, o Programa de Conscientização, Orientação e
Prevenção ao Alcoolismo e às Drogas, que tem como finalidade
informar e orientar a população sobre os males que o consumo do
álcool e das drogas causa ao indivíduo, à família e à sociedade.

Art. 2° - O Programa de Conscientização, Orientação  e Prevenção
ao Alcoolismo e às Drogas será coordenado pelas Secretarias de
Estado de Saúde e de Esportes e Juventude, através de seus
departamentos competentes.

Art. 3° - Cada estação do metrô deverá dispor de um a sala para
implantação do referido programa e instalar placas informando aos
usuários que o serviço está à disposição e é gratuito, além de
cartazes educativos, que deverão ser afixados em locais de acesso do
público.

 Art. 4° - Esta lei deverá ser regulamentada pelo P oder Executivo no
prazo de sessenta dias contados de sua publicação.

 Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação des ta lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria, com a devida
suplementação, se necessária.

 Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua p ublicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O alcoolismo é causa de 40% dos acidentes de

trabalho e 60% dos acidentes de trânsito, nos grandes centros e nas
estradas. Somente tal dado já seria suficientemente alarmante para
justificar a implantação de um programa preventivo. No entanto,
muitos outros dados somam-se a este.

O Brasil é um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do
mundo e já tem cerca de 27 milhões de consumidores enquadrados
na categoria “problemáticos”.

O álcool, por ser uma droga lícita, é legalmente produzido e
comercializado, assim como o tabaco, medicamentos, inalantes e
solventes. Mas o perigo reside no fato de haver alto risco de
dependência física e psíquica, caminho facilitado por ser ele
“socialmente aceito”. Muitas vezes, seu consumo é estimulado por
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campanhas publicitárias milionárias, em que se destacam o poder, a
virilidade, a beleza, o bom gosto e a inteligência como fatores
associados a quem bebe esta ou aquela marca de bebida.

Entre as conseqüências do consumo de álcool acima dos níveis
normais - o que é considerado alcoolismo -, ressaltam-se: intoxicação
aguda e euforia, disforia, desinibição social, sonolência,
agressividade, letargia, estupor, coma e óbito por depressão
respiratória.

Dessa forma, orientar e esclarecer a população acerca dos riscos do
consumo de bebidas alcoólicas é imperativo. Assim, o Programa de
Conscientização, Orientação e Prevenção ao Alcoolismo e às Drogas
no âmbito das estações de metrô e rodoviárias propõe-se a atuar
como um agente de minimização dos muitos problemas decorrentes
do consumo de álcool. Tal medida é de simples implementação e irá
atingir um vasto público por meio de cartazes a serem afixados em
locais estratégicos de grande circulação, bem como de “folders”
informativos.

Diante do exposto, dada a relevância da matéria e tendo em conta a
finalidade social desta proposição, contamos com o apoio dos nobres
pares para a 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 688/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de

Materiais Recicláveis do Vale do Aço - Amavale -, com sede no
Município de Ipatinga.

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

Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Aço - Amavale -, com
sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

do Vale do Aço, designada também pela sigla Amavale, constitui-se
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em associação de direito privado sem fins lucrativos e com
personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado. A
instituição tem por finalidade desenvolver atividades que promovam o
desenvolvimento humano do cidadão, prevendo a inserção social de
pessoas que vivem à margem dos recursos oferecidos pela sociedade
devido às carências de formação profissional. Seu principal objetivo é
o apoio e a defesa dos interesses dos catadores, dos balanceiros, dos
prenseiros e dos recicladores de papel, papelão e outros materiais
recicláveis, favorecendo a união e a organização de seus associados.
Por isso, 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 689/2007
Dispõe sobre hospedagem temporária para o usuário do Sistema

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 e 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, 4 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição pretende disponibilizar hospedagem

temporária aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - que
necessitem de serviços de saúde em local diverso do seu domicílio e
que não precisem de internação hospitalar.
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A Lei Federal nº 9.080, de 19/9/90, dispõe, no seu art. 2º, que “a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Além
disso, o § 1º desse mesmo artigo estabelece que “o dever do Estado
de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação”.

Nesse contexto, a saúde é vista como um direito universal, que
abrange integralmente o indivíduo, no que tange a seu bem-estar
físico, mental e social.

Por esse prisma, a disponibilização de hospedagem temporária para
o usuário do SUS que necessite de serviços de saúde em local
diverso do seu domicílio e que não precise de internação hospitalar
configura medida contributiva para o bem-estar geral desse usuário.

O fórum para implementar a medida postulada na proposição é o
Plano Diretor de Regionalização - PDR - cuja elaboração cabe às
Secretarias de Estado de Saúde, em consonância com o Plano
Estadual de Saúde, que deverão submetê-lo à aprovação da
Comissão Intergestores Bipartite - CIB - e do Conselho Estadual de
Saúde - CES - e encaminhá-lo ao Ministério da Saúde.

Por meio do PDR, o Estado promove a coordenação do processo de
regionalização da atenção à saúde, o qual resulta do entendimento de
que a rede resolutiva de serviços, necessária na maioria das vezes,
não está contida num único território municipal.

Assim, para atender ao objetivo da proposição, o Município em que
se localizar a hospedagem temporária deverá ter condições de
garantir a prestação do serviço em seu território e administrar a oferta
de procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a
Programação Pactuada e Integrada - PPI - e as normas federais e
estaduais.

Nessa esfera, o Município sede da hospedagem temporária
postulada na proposição deverá oferecer procedimentos de saúde de
alta complexidade, a exemplo dos oferecidos por Município habilitado
na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal.
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Acreditando que esta proposição ensejará o implemento de uma
medida oportuna para a garantia do direito que a lei federal acima
citada preceitua, apelamos aos ilustres pares por sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 676/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 690/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede
na Rua Santa Rita, nº 1.080, Bairro Santa Rita, no Município de
Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do

Bairro Santa Rita, no Município de Curvelo, é sociedade civil sem fins
lucrativos, apartidária, autônoma e com personalidade jurídica própria.
Essa entidade tem por objetivos promover a união dos moradores do
Bairro Santa Rita e seu intercâmbio sadio com outras comunidades,
procurar encaminhamento de soluções para os problemas locais, lutar
pela defesa dos interesses da comunidade e promover e assistir as
pessoas carentes, entre outros objetivos.

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

PROJETO DE LEI Nº 691/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Várzea de

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

Comunitária de Várzea de Cima, com sede na Praça Santa Luzia,
s/nº, zona rural, no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária de Várzea de Cima, de

Curvelo, é sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, autônoma e
com personalidade jurídica própria. Essa entidade tem por finalidades
congregar órgãos e pessoas interessadas na melhoria das condições
socioeconômicas da comunidade, defender os direitos dos moradores,
prestar assistência social e trabalhar pela promoção humana, entre
outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 692/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.506/2006)

Altera a Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o
código de ética e disciplina dos militares do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 94 passa a vigorar acrescido do § 3º, dando-se ao

“caput” e ao § 2º a seguinte redação:
“Art. 94 - Decorridos cinco anos da data da publicação da

transgressão disciplinar, o militar terá sua pena disciplinar cancelada
automaticamente.

§ 2º - Após dois anos de sua transferência para a reserva
remunerada, o militar classificado no conceito “C” será
automaticamente reclassificado.

§ 3º - Para surtir efeito nesta lei, na contagem de pontos para a
promoção, fica considerada a data de 19/6/2002.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Entendemos que modificando o art. 94 da Lei nº

14.130, de 19/6/2002, os praças das instituições militares, não ficarão
prejudicados quando da contagem de pontos para promoção e
indicação para cursos. Atualmente, as punições disciplinares e as que
contam pontos negativos só prescreverão após cinco anos sem que
tenha sido cometida nenhuma falta. O art. 96 do Decreto nº 23.085, de
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19/10/83, assim estabelece: “A ação disciplinar prescreve em cinco
anos, contados da data em que foi praticada a transgressão. Estamos
também, substituindo a terminologia “inativos” por “reserva
remunerada”, no § 2º do art. 94, visto que o militar reformado não está
sujeito ao Código de Ética previsto nesta lei. O § 3º vai contribuir para
a contagem de tempo do militar e, conseqüentemente, para sua
promoção. Diante do exposto e em obediência ao que dispõe o
Código de Ética e Disciplinar dos Militares do Estado, conto com a
aprovação dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 693/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Fraternidade -AMBF -, com sede no Município de Governador
Valadares.

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

Moradores do Bairro Fraternidade - AMBF -, com sede no Município
de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Fraternidade foi

fundada em 5/5/2002, como instituição destinada a defender os
interesses diretamente ligados aos moradores do Bairro Fraternidade,
bem como lutar por benfeitorias em geral para a comunidade que
congrega, desenvolver atividades sociais, esportivas, recreativas, de
lazer, culturais e ambientais.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não faz
discriminação de sexo, raça, cor, nacionalidade, profissão nem credo
religioso.

Solicito o apoio de meus nobres pares para aprovarmos esta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 694/2007

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e Carapina -
ACMBNSGC -, no Município de Governador Valadares.

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e Carapina -
ACMBNSGC -, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora

das Graças e Carapina - ACMBNSCG -, fundada em 29/3/2003, como
instituição destinada a defender o melhoramento necessário ao bem-
estar de seus habitantes e ao seu progresso moral, material e social,
bem como fomentar a educação, a saúde, o saneamento básico, a
urbanização, o lazer, a segurança e o transporte, visando proporcionar
melhor qualidade de vida para a comunidade dentro de um
desenvolvimento social, com a preservação do ecossistema e do meio
ambiente.

Solicito, assim, o apoio de meus nobres pares para aprovarmos esta
proposição 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 695/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Conjunto Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Moradores do Conjunto Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
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Jayro Lessa
Justificação: A Associação dos Moradores do Conjunto Residencial

Cardo foi fundada em 29/9/91, como instituição destinada a buscar,
através dos órgãos públicos, a garantia dos direitos, dessescidadãos,
tais como: educação, saúde, saneamento básico, urbanização, lazer,
segurança e transporte, visando a manter melhor qualidade de vida
para a comunidade com ênfase no desenvolvimento sustentável.

Solicito o apoio de meus nobres pares para aprovarmos esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 696/2007
Dá a denominação de Guilherme Simão Nunes ao trecho rodoviário

que liga os Municípios de Iturama e União de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Guilherme Simão Nunes o trecho

rodoviário que liga os Municípios de Iturama e União de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia
Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem como finalidade

denominar o trecho rodoviário que liga os Municípios de Iturama e
União de Minas em homenagem a Guilherme Simão Nunes.

Nascido em 1915, na Fazenda Furnas de São Domingos, foi casado
com Maria Garcia Nunes, com quem teve nove filhos.

Em certa ocasião, Guilherme Simão Nunes teve um sonho, em que
viu em parte da sua fazenda uma cidade com casas azuis. Alguns
anos depois, loteou suas terras, dando início à sede de União de
Minas. Lutou sem descanso para ver a localidade crescer em paz,
união e progresso. Seu entusiasmo era tanto que conseguia transmiti-
lo ao povo por meio de seus atos, incentivando a todos.

Foi vereador de Iturama quando União de Minas era ainda distrito
dessa municipalidade.

Apesar de pouco estudo, era um homem inteligente e sociável, que
primava por idéias positivas e reais, além de caráter nobre. Faleceu
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em 1995.
Consideramos merecida a homenagem de perpetuar seu nome com

a denominação da rodovia que liga os Municípios que marcaram sua
existência, para o que contamos com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 697/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana o

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

Nova Serrana o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de
290,29m².

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da 100ª Cia. de Polícia Militar do 7º
BPM.

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 art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Com a transferência do Fórum da Comarca para sua

sede própria, adequada às suas atividades, o imóvel que antes
ocupava está sem destinação, conforme demonstra certidão anexa ao
processo.

O Município de Nova Serrana, como os demais Municípios
brasileiros, enfrenta grandes dificuldades para compatibilizar seus
recursos e as necessidades locais, especialmente quanto ao aluguel
de imóveis para instalação de órgãos públicos, entidades municipais e
estaduais, situação que se apresenta em relação à 100ª Cia. de
Polícia Militar do 7º BPM.

Considerando a liberação do imóvel onde estava localizado o Fórum
e a sua capacidade para acomodação da 100ª Cia., é justo o pleito em
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questão, haja vista que tal medida atenderá aos interesses de ambas
as partes e, especialmente, aos anseios da comunidade, razão pela
qual solicito 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 698/2007
Dispõe sobre a vigilância sanitária nos estabelecimentos prisionais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém

normas de execução penal, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
128-A:

“Art. 128-A - O estabelecimento prisional é sujeito a controle
sanitário, nos termos definidos pelo Código Estadual de Saúde.

Parágrafo único - O regulamento fixará rotina de inspeções
sanitárias aplicável aos estabelecimentos citados no ‘caput’.”.

Art. 2º - O inciso IV do art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro
de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
IV - os de hospedagem de qualquer natureza, inclusive os

estabelecimentos prisionais.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição ora apresentada vincula-se ao seminário

legislativo realizado nesta Casa. A Proposta nº 2 do Grupo nº 3,
aprovada e priorizada na plenária final, tem, entre outros, o objetivo de
assegurar a presença da vigilância sanitária nos estabelecimentos
prisionais, em razão da quase inexistente realização dessa tarefa pelo
Estado, a qual possui fundamental importância em ambientes nos
quais ficam detidos ou reclusos dezenas, às vezes centenas de
pessoas.

As mudanças pretendidas incidem sobre a legislação existente,
especificamente a Lei de Execuções Penais e o Código de Saúde,
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que passarão a conter dispositivo legal específico para a questão.
Com isso, espera-se assegurar condições de vida dignas nas prisões,
contribuindo para que a ação estatal nessa área seja devidamente
realizada.

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na
matéria, conto com o apoio dos pares para a aprovação da
propositura.

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

PROJETO DE LEI Nº 699/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.037/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Conceição das Alagoas 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 Conceição das Alagoas o imóvel constituído por terreno
com área de 3.080,00 m² (três mil e oitenta metros quadrados),
situado nessa cidade, à rua Quintino Bocaiúva, esquina com a rua
Aimorés, confrontando pela frente, numa extensão de 77m (setenta e
sete metros), com a rua Aimorés, com as ruas Manoel Gonçalves dos
Santos e Adelino de Oliveira, e com terrenos da municipalidade
registrado sob o nº 4.165, no livro 3-G de Transcrições das
Transmissões no dia 18 de novembro de 1968, páginas 38vº a 39v°,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das
Alagoas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à edificação de uma Unidade Integrada de Desenvolvimento Social,
com o objetivo de promover a oferta de serviços de assistência social,
educação, saúde, alimentação, cultura, esporte e lazer às pessoas de
baixa renda, coordenado e adaptado às demandas sociais do
município.

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.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a

reversão do referido terreno, em atendimento à demanda do Capítulo
Conceição das Alagoas 511 da Ordem DeMolay por intermédio do
Mestre-Conselheiro Elton José do Carmo Filho e do Conselheiro
Consultor Oronis José Tristão. A reversão viabiliza a implementação
de um projeto de vital importância para o Município de Conceição das
Alagoas, ou seja, a edificação de uma Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social, com o objetivo de promover a oferta de
serviços de assistência social, educação, saúde, alimentação, cultura,
esporte e lazer às pessoas de baixa renda, coordenado e adaptado às
demandas sociais do município.

A autorização deste parlamento encontra respaldo no fato de,
atualmente, o terreno objeto desta proposição encontrar-se
desocupado, não tendo nenhuma utilidade. A construção está em
ruínas, muros caídos, um matagal em seu interior, sem nenhuma
preservação, como pode-se constatar nas fotografias anexas aos
autos desta proposição.

O terreno urbano de propriedade do Estado de Minas Gerais,
conforme certidão acostada no processo, foi doado pela Prefeitura
Municipal de Conceição das Alagoas para construção da Escola
Estadual “Herculégio Antônio Borges”, porém, a mencionada escola
foi construída em outro terreno. Ali também funcionou, em um
passado distante, uma unidade da Polícia Militar, mais precisamente o
3º Pelotão, que hoje já se encontra desativado, e a polícia executa
seus trabalhos em outro local.

Sendo um imóvel em desuso, a que será possível dar uma
destinação social para a comunidade, especialmente para aquelas
pessoas menos favorecidas, conclamamos os nobres pares a
aprovarem esta matéria.

- 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 700/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 1.847/2004)
Estabelece normas de segurança para a carga e descarga de

valores em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A carga e a descarga de valores em estabelecimentos

financeiros serão feitas obrigatoriamente em local protegido e
apropriado no interior do estabelecimento.

Art. 2º - Fica expressamente proibida a carga e a descarga de
valores em via pública.

Art. 3º - Os estabelecimentos financeiros terão o prazo de cento e
oitenta dias a contar da publicação desta lei para adequar-se ao que
ela dispõe.

Art. 4º - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de
transporte de valores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a multa
de 35.000 UFEMGs (trinta e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais ), que será dobrada sucessivamente a cada
reincidência.

§ 1º - As multas a que se refere o “caput” deste artigo serão
aplicadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social, e a fiscalização
e autuação serão efetuadas pelas polícias civil e militar.

§ 2º - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de transportes
de valores autuadas poderão recorrer administrativamente ao
Secretário de Estado de Defesa Social no prazo de quinze dias
contados da data de autuação.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada 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, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por

finalidade proporcionar maior segurança à população de nosso
Estado, uma vez que as operações de carga e descarga de valores
vêm sendo realizadas em vias públicas, colocando as pessoas que
por elas transitam em condições de permanente risco de vida.

São inquietantes os níveis de insegurança que dominam as grandes
cidades e que também já se estenderam aos pequenos municípios. A
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incidência crescente de assaltos à mão armada às agências bancárias
em todo o Estado, que, em sua maioria, se localizam em áreas de
grande fluxo de pessoas, aumenta as possibilidades de que um
assalto, no momento de uma operação de carga e descarga de
valores, ofereça grandes riscos à segurança de clientes, transeuntes e
dos próprios trabalhadores das agências e dos seguranças das
transportadoras.

Outra situação de risco provém da possibilidade da ocorrência de
um acidente, que leve a uma tragédia, no momento do manuseio das
armas de grosso calibre portadas pelos seguranças nas ruas e nas
calçadas próximas às agências. Em síntese, estamos preocupados
com a segurança da população e com a preservação da vida humana.

Este projeto, ao estabelecer que a carga e a descarga têm que ser
feitas no interior da agência bancária, em local protegido e de acesso
restrito, elimina praticamente as possibilidades de que a ocorrência de
um evento dessa natureza comprometa a segurança da população.

Outro ponto positivo advindo dessa medida será o fim dos
transtornos causados pela movimentação desses veículos em frente
às agências, uma vez que eles estacionam ostensivamente em fila
dupla, impedindo o fluxo regular de veículos, por conseqüência
causando grandes engarrafamentos, sobretudo porque os horários
das operações de carga e descarga de valores coincidem com os
momentos de maior movimento no trânsito.

Para que este projeto tenha a eficácia que dele espera toda a
população, impõem-se multas; antes, porém, estabelecem-se os
prazos necessários para que as instituições financeiras se adaptem a
essa norma legal.

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação dessa 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 701/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.045/2003)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.727, de 30 de dezembro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 22 da Lei nº 12.727, de 30 de dezembro de 1997,
passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:

“Art. 22 - ...
Parágrafo único - O protesto de título e de documento de dívida

independe de prévio depósito de valores relativos a custas,
emolumentos ou qualquer outra despesa.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A prática do protesto de títulos e outros documentos de

crédito no Estado tem gerado prejuízos para os contribuintes mineiros
pelo fato de o apresentante ser obrigado a proceder ao recolhimento
dos emolumentos e dos tributos quando da apresentação do título em
cartório, sendo certo que essa providência deveria ocorrer quando da
efetiva realização do protesto.

Em inúmeras oportunidades o simples aviso do cartório para o
devedor faz com que este quite o débito sem que o protesto se
efetive. Entretanto, o contribuinte já recolheu previamente os custos
relativos a um ato jurídico que não veio a existir, o que torna a
cobrança de todo indevida.

Cabe ressaltar que, no Estado de São Paulo, a prática do
recolhimento antecipado dos referidos emolumentos e tributos já foi
coibida por meio da Lei nº 10.710, de 29/12/2000. Cabe também a
esta Casa livrar o contribuinte dessa cobrança indevida.

- 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 702/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.651/2006)

Dispõe sobre a informação de quitação de débitos anteriores nos
instrumentos de cobrança enviados ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A presente lei delineia a prestação de informações sobre

quitação de débitos anteriores a ser realizada nos instrumentos de
cobrança enviados ao consumidor.

Art. 2º - No instrumento de cobrança enviado ao consumidor será
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informada a eventual existência de débito não quitado dentro do
período correspondente aos doze meses anteriores.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por instrumento de cobrança
qualquer meio em que conste, de forma perene, informação ao
consumidor de débito vincendo ou vencido.

§ 2º - Para a determinação do período referido no “caput” não se
incluirá o mês do débito objeto do instrumento de cobrança.

§ 3º - As informações determinadas nesta lei serão prestadas
independentemente da periodicidade dos pagamentos devidos, a
exemplo daqueles que se exigem mensalmente, bimestralmente ou
trimestralmente.

§ 4º - O dever de informar estabelecido nesta lei será observado em
qualquer espécie de contrato cujo pagamento seja continuado,
incluindo os contratos cativos de longa duração e os contratos de
pagamento diferido no tempo, sem prejuízo de outros.

§ 5º - As informações especificadas no “caput” serão prestadas
discriminadamente, sendo vedada a apresentação exclusiva de débito
pendente total obtido pela soma dos pagamentos pendentes.

§ 6º - A discriminação a que alude o parágrafo anterior será
acompanhada de detalhamento dos encargos incidentes, incluindo
multa moratória, atualização monetária, juros moratórios, juros
remuneratórios, sem prejuízo de outros.

§ 7º - O fornecedor informará expressamente todas as parcelas
pagas no período referido no “caput” pelo emprego da palavra
“quitado”, acompanhadas da data correspondente.

Art. 3º - Os dispositivos desta lei serão observados por todos os
fornecedores, inclusive aqueles que integram o mercado imobiliário.

Art. 4º - O descumprimento do disposto no art. 2º, “caput” ou de
quaisquer de seus parágrafos sujeitará o infrator às sanções
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de
Proteção e Defesa do Consumidor -, a serem aplicadas pelos órgãos
de proteção e defesa do consumidor competentes, sem prejuízo das
eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Parágrafo único - O descumprimento do § 5º ou do § 6º do art. 2º
configura condição agravante, a ser considerada para aplicação e
gradação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº
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8.078, de 1990.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Alguns fornecedores têm se utilizado de artifícios

lamentáveis para lucrar indevidamente às custas do consumidor, por
meio de estratégias que merecem ser tratadas neste projeto. Três
questões devem ser ressaltadas:

1 - São conhecidos de todos os contratos marcados pelo vínculo que
perdura no tempo, como é o caso dos contratos cativos de longa
duração. Referem-se a “serviços que prometem segurança e
qualidade, serviços cuja prestação se protrai no tempo, de trato
sucessivo, com uma fase de execução contratual longa e descontínua
(...)”. A nota distintiva desses contratos é “a posição de catividade ou
dependência dos clientes, consumidores” (Marques, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 1999,
Cap. 2.4).

Quando tais contratos deixam de ser economicamente interessantes
aos fornecedores, alguns deles deliberam por romper o vínculo com o
consumidor que se encontra dependente e cativo do serviço
correspondente.

Todavia, em muitas circunstâncias o ordenamento jurídico proíbe o
rompimento unilateral do contrato, seja porque ele foi firmado por
tempo determinado, seja porque a lei lhe determina um período
mínimo de vigência (v.g., art. 13, parágrafo único, I, da Lei nº 9.656,
de 1998), seja porque igual alternativa não foi estabelecida
contratualmente em benefício do consumidor (v.g., art. 51, XI do
CDC).

Ocorre que em algumas hipóteses os fornecedores são autorizados
a encerrar o vínculo contratual, exatamente quando o consumidor
torna-se inadimplente, surgindo-lhes a opção da extinção pela
cláusula resolutiva expressa, pela cláusula resolutiva tácita (arts. 474,
475 do CCB/02) ou na forma de disposições legais especiais (v.g., art.
13, parágrafo único, II, “b”, da Lei nº 9.656, de 1998).

Assim, o artifício empregado por alguns fornecedores tem sido o de
forçar o rompimento da relação contratual dificultando ao consumidor
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o pagamento regular do débito que lhe cabe.
Cumpre observar que, na grande maioria dos contratos de longa

duração, o pagamento devido pelo consumidor é efetuado por cartas
de cobrança e outros meios congêneres, as quais são remetidas a sua
residência periodicamente. Para impedir o pagamento, alguns
fornecedores simplesmente deixam de remeter ao consumidor o
documento que serve de instrumento para a quitação do débito. Em
casos tais, o consumidor interpreta o fato como omissão do
fornecedor e intenta solucioná-lo pela via telefônica ou por outras vias.
O esforço é, entretanto, inócuo, pois a falta do envio foi
intencionalmente causada pelo fornecedor com o específico propósito
de tornar o consumidor inadimplente, a fim de justificar,
posteriormente, a extinção do liame contratual.

Por vezes chega-se a prometer ao consumidor o envio do
documento para pagamento, mas a promessa é igualmente inverídica
e tem por intuito impedir que o consumidor tome alguma outra
providência mais eficiente.

Essa prática abjeta foi e tem sido aplicada com freqüência. Nos
contratos de planos de saúde, por exemplo, constata-se que alguns
fornecedores deixam de enviar instrumentos que possibilitem o
pagamento em meses específicos e, posteriormente, remetem ao
usuário uma carta comunicando o cancelamento do contrato em razão
de inadimplência superior ao período de 60 dias, nos termos do art.
13, parágrafo único, II, “b”, da Lei nº 9.656, de 1998. A estratégia tem
forçado consumidores a migrarem de planos, principalmente pelo fato
de que a prova do não-envio do boleto de pagamento enquadra-se
nas chamadas provas negativas, o que desestimula o usuário a
recorrer ao Poder Judiciário.

Não são raros os casos nos quais passa despercebido do
consumidor o não-envio do instrumento que lhe possibilita o
pagamento, e mesmo que ele tenha pago parcelas de meses
subseqüentes, ainda assim ele é posteriormente colhido com a notícia
de que seu plano será cancelado.

2 - É importante ter sensibilidade para o fato de que muitas vezes o
consumidor é obrigado a gerenciar inúmeros documentos avulsos de
pagamento. São excepcionais os antigos carnês de pagamento que
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antigamente permitiam ao consumidor uma centralização dos
comprovantes de quitação mais eficiente.

O consumidor, ao contrário do fornecedor, não é um profissional da
administração de dados e tampouco recebeu educação fundamental
atinente à administração de seu orçamento, o que não ocorre em
países como os Estados Unidos em que há intensa preocupação em
educar seus cidadãos nas matérias de orçamento familiar (Family
Budget), educação para o consumo e empreendedorismo
(Entrepreneurship).

Essa realidade recomenda atenção às considerações do jurista
Ricardo Luis Lorenztti, atual Ministro da Corte Suprema de Justicia de
la Nación da Argentina: “Quem tem a informação são os experts, e se
já a possuem, porque a procuraram para elaborar o produto ou prestar
o serviço, restará barato subministrá-la. (...). Economicamente é
eficiente encarregar o fornecedor do dever de informar, como o
reconhece a doutrina”. (Lorenzetti, Ricardo Luis. Fundamentos do
Direito Privado. São Paulo: RT, 1.998, p. 514.)

Ora, o consumidor mantém diante do fornecedor uma posição de
debilidade estrutural, pois é hipossuficiente no sentido técnico e
informacional. E, ainda, como não tem acesso aos mecanismos de
gerenciamento de informação do fornecedor, o consumidor está
eternamente submetido ao que se denomina de vulnerabilidade
técnica. O cenário recomenda atribuir ao fornecedor deveres de
informação, tais como os especificados nesse projeto.

3 - Fato normal e que acontece com freqüência é aquele em que o
consumidor perde, por qualquer razão, algum comprovante de
quitação e é posteriormente surpreendido com a cobrança da mesma
prestação já quitada. A prática de enviar duas vezes uma mesma
cobrança ocorre em virtude da desorganização ou da má-fé do
fornecedor. As diligências informacionais previstas neste projeto
poderão contribuir para evitar tais práticas mercadológicas.

Assim, o projeto tem por objetivo contornar as situações descritas
anteriormente, por meio da informação ao consumidor dos débitos
eventualmente pendentes ou já quitados dentro do período dos 12
meses anteriores, dados esses que constarão em cada instrumento
de cobrança enviado periodicamente a sua residência.
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O consumidor que receber, por exemplo, documento para
pagamento de um contrato de longa duração, terá um comprovante
inconteste de sua situação perante o fornecedor com relação aos
últimos doze meses. O instrumento de cobrança referente ao mês de
dezembro será sempre um importante documento a ser guardado,
pois permitirá demonstrar as quitações regulares durante todo o ano.

O dever de informar estabelecido neste projeto será observado em
qualquer espécie de contrato cujo pagamento seja continuado,
incluindo os contratos cativos de longa duração e os contratos de
pagamento diferido no tempo, sem prejuízo de outros.

Para que o consumidor não se confunda com informações sintéticas,
dispôs-se que as informações de débitos pendentes serão prestadas
discriminadamente, ou seja, deve-se informar o montante devido para
cada período. Se o pagamento é mensal, o débito deverá ser
individualizado para cada mês, de sorte que não poderá o fornecedor
simplesmente somar as prestações pendentes e informar o
consumidor acerca desse total. Em outra dicção, o fornecedor deverá
informar o débito total de cada mês, e não o débito total obtido pelo
somatório dos meses pendentes.

Com relação aos pagamentos já quitados dentro do período dos
últimos 12 meses, o fornecedor deverá prestar essa informação
expressamente. À guisa de exemplo, se estiverem quitados os meses
de janeiro e fevereiro de 2006, bastará que se faça constar no
instrumento de cobrança o seguinte: “01/2006 – quitado; 02/2006 –
quitado”. É o que já vem ocorrendo, de certa forma, com os
instrumentos de cobrança do IPTU da Capital.

A medida pretendida neste projeto é plenamente viável, na esfera
fática e na esfera econômica. Os dados a serem exigidos são singelos
e cabem perfeitamente nos instrumentos de cobrança padrões que
são remetidos freqüentemente às residências dos consumidores.
Ainda, a medida não importa maiores gastos, haja vista que
atualmente a emissão dos instrumentos de cobrança é efetuada de
maneira informatizada e mecânica. Assim, pode ser cumprida por
qualquer sistema de gerenciamento de informação dos fornecedores.
As informações pretendidas são apenas acréscimos aos dados que os
fornecedores já apresentam em seus instrumentos de cobrança.
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- 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 703/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.672/2004)

Estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual da Pessoa com

Deficiência para o Estado de Minas Gerais, consolidando as normas
que asseguram seus direitos individuais e coletivos.

Art. 2º - Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de
estruturas ou funções fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou
anatômicas que gerem incapacidade para o desempenho das
atividades da vida diária, agravada pelas condições de exclusão e
vulnerabilidade social a que as pessoas nessa situação estão
submetidas.

Art. 3º - Para os fins desta lei, considera-se:
I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento das
funções físicas, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzem dificuldades para o desempenho dessas funções;

II - deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva,
variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis - surdez leve;
b) de 41 a 55 decibéis - surdez moderada;
c) de 56 a 70 decibéis - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 decibéis - surdez severa;
e) acima de 91 decibéis - surdez profunda;
f ) anacusia;
III - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média,
com limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades
adaptativas como:
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a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos bens e dos equipamentos comunitários;
e) saúde e segurança;
f ) habilidades acadêmicas;
g ) lazer;
h ) trabalho;
V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
Parágrafo único - Considera-se pessoa com deficiência aquela que

apresenta quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que
não seja possível fazer reverter com sucesso o quadro de
vulnerabilidade apresentado, por meio das medidas recuperativas
disponíveis, mesmo quando lhe faltar acesso a essas medidas.

Art. 4º - São objetivos da Política Estadual da Pessoa com
Deficiência:

I - assegurar o pleno exercício da cidadania, garantindo direitos
individuais e coletivos e combatendo o preconceito e a
marginalização;

II - proporcionar o acesso à informação e à convivência e a inclusão
social;

III - assegurar o acesso da pessoa com deficiência a iniciativas
governamentais e serviços públicos fundamentais nas áreas de
educação, saúde, trabalho, edificação pública, transporte, habitação,
cultura, esporte e lazer, com atendimento de suas necessidades
especiais;

IV - promover medidas que visem à qualificação profissional e à
criação de empregos e que privilegiem atividades econômicas com
absorção de mão-de-obra de pessoas com deficiência, criando
oportunidades de habilitação, reabilitação, formação profissional e
inserção no mundo do trabalho;

V - estabelecer programas de prevenção de deficiência e eliminação
de suas causas;

VI - articular órgãos públicos, entidades privadas e organismos
internacionais para a implementação desta política;

VII - viabilizar a participação de pessoas com deficiência na
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implementação desta Política, por intermédio de suas entidades
representativas;

VIII - garantir o efetivo atendimento às pessoas com deficiência, sem
cunho de protecionismo.

Art. 5º - Fica instituído o Dia Estadual de Luta das Pessoas com
Deficiência, a ser celebrado no dia 21 de setembro, quando serão
promovidas atividades que contribuam para conscientização das
necessidades das pessoas com deficiência e de sua inclusão na
sociedade.

Art. 6º - As edificações e os espaços públicos de órgãos e entidades
das administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes
do Estado deverão adequar-se, no prazo máximo de três anos a
contar da vigência desta lei, às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT - que tratam sobre acessibilidade.

Parágrafo único - As rampas, quando utilizadas, deverão apresentar
declividade máxima de 8,33°.

Art. 7º - Os órgãos e as entidades públicas deverão reservar e
sinalizar no mínimo 1% (um por cento) de suas vagas para
estacionamento e parada de veículos que transportam pessoas com
mobilidade reduzida, garantida pelo menos uma vaga, quando não se
possa, pelo percentual apresentado, obter-se número inteiro.

Art. 8º - A construção, a ampliação ou a reforma de edifícios do
poder público e privados destinados ao serviço de uso coletivo
deverão ser executadas de modo a que sejam ou se tornem
acessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, na
construção, na ampliação ou na reforma de edifícios do poder público
e de edifícios privados destinados ao serviço de uso coletivo, deverão
ser observados os seguintes requisitos de acessibilidade:

I - reserva de vagas de estacionamento de veículos para uso de
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, próximas ao acesso à
edificação com largura mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta
centímetros), na seguinte proporção em relação ao número mínimo de
vagas exigido:

a) até cem vagas, uma por vinte e cinco, ou fração;
b) de cento e uma a trezentas vagas, quatro pelas cem primeiras,
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acrescidas de uma para cada cinqüenta excedentes;
c) acima de trezentas vagas, oito pelas trezentas primeiras,

acrescidas de uma para cada cem excedentes;
II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá

estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade da pessoa com deficiência e mobilidade
reduzida;

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e
verticalmente as dependências e os serviços dos edifícios, entre si e
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta lei;

IV - os edifícios deverão dispor no mínimo de um banheiro acessível
por pavimento, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de
maneira a que possam ser utilizados por pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida;

V - as informações disponíveis nas portas de acesso e nas demais
dependências deverão ser disponibilizadas por legenda em braille;

VI - os elevadores terão suas portas de entrada e botões internos e
externos marcados em braille, com os números dos respectivos
andares e com informações sonoras em “viva voz”, atendidos aos
seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:

a) percurso acessível que ligue as unidades privativas com o exterior
e com as dependências de uso comum;

b) cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessíveis às
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

Art. 9º - Fica assegurado às pessoas cegas e com baixa visão
acompanhadas de cães-guias o ingresso e a permanência em
qualquer local de propriedade de órgãos e entidades das
administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, sem discriminação quanto ao uso de entrada, elevador
principal ou de serviço.

§ 1º - O cão-guia deverá portar identificação, e a pessoa cega ou
com baixa visão deverá apresentar, quando solicitado, o comprovante
de habilitação e de sanidade do animal, expedido por órgão ou
instituição credenciados.

§ 2º - Será considerada violação dos direitos humanos a restrição do
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acesso de pessoas cegas ou com baixa visão aos locais a que outras
pessoas têm direito ou permissão de acesso, sendo passível de
interdição o estabelecimento.

Art. 10 - Os equipamentos de informática das administrações
públicas direta e indireta dos Poderes do Estado deverão ser
adaptados com programas especiais, ampliadores de tela,
sintetizadores de voz, impressoras e conversores braille,
especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas .

Art. 11 - O poder público deverá respeitar as normas e regras de
acessibilidade para criação e manutenção de páginas eletrônicas que
possibilitem a navegação, utilização de serviços, acesso às
informações e gráficos na Internet, tendo em vista os usuários cegos
ou com outras deficiências que demandem recursos especiais.

Art. 12 - Os veículos de transporte coletivo intermunicipal, quando de
sua substituição, deverão obedecer aos seguintes critérios:

I - ônibus com acesso em nível sem degraus, como piso baixo,
elevador ou qualquer outro meio que permita o embarque e o
desembarque com autonomia e segurança;

II - reserva de lugares para cadeira de rodas e de assentos para
pessoas com mobilidade reduzida.

Art. 13 - Fica instituída a gratuidade para pessoas com deficiência,
no Serviço Público de Transporte Coletivo Intermunicipal de
Passageiros no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - O benefício será utilizado como um dos instrumentos da
política estadual de inclusão das pessoas com deficiência.

§ 2º - Os recursos serão provenientes do usuário pagante, da receita
oriunda da arrecadação líquida da publicidade nos veículos utilizados
no serviço de que trata o “caput” deste artigo e de outras fontes de
custeio que venham a ser instituídas.

§ 3º - As categorias beneficiadas e as condições para obtenção e
utilização da gratuidade no serviço de que trata o “caput” deste artigo,
incluída a extensão do benefício ao acompanhante, serão definidas
em decreto, a partir de critérios elaborados por Comissão Técnica,
presidida pelo Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência
e formada por:

I - cinco representantes das pessoas com deficiência, sendo:
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a) um representante das pessoas com deficiência auditiva;
b) um representante das pessoas com deficiência física;
c) um representante das pessoas com deficiência mental;
d) um representante das pessoas com deficiência visual;
e) um representante dos prestadores de serviço;
II - cinco representantes do Executivo Estadual, sendo:
a) dois representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
b) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana;
c) um representante da Secretaria de Estado da Educação;
e) um da Secretaria de Estado da Saúde;
f) um representante do DER-MG.
§ 4º - Até que seja editado o decreto regulamentador, a concessão

do benefício de que trata o “caput” deste artigo será baseada em
portarias do DER-MG.

§ 5º - A Comissão Técnica de que trata o § 3º deverá ser constituída
no prazo máximo de trinta dias contados da publicação desta lei.

Art. 14 - O poder público estimulará a formação de profissionais
especializados em transcrição para o sistema braille e intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, priorizando os servidores
estaduais.

Parágrafo único - O poder público deverá assegurar o conhecimento
e a difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e do sistema
braille, bem como a provisão de recursos tecnológicos e de
equipamentos que favoreçam o atendimento às necessidades
educacionais específicas de alunos com deficiências sensoriais,
motoras ou múltiplas, nas escolas públicas estaduais.

Art. 15 - Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
gerados no Estado adotarão medidas técnicas para permitir o uso de
sinais e demais opções técnicas, visando a garantir às pessoas
surdas o acesso à informação.

Art. 16 - O poder público, por meio dos organismos de apoio à
pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas com
as seguintes finalidades:

I - promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e à
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prevenção de deficiência;
II - desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas

técnicas para a pessoa com deficiência;
III - especialização de recursos humanos em acessibilidade e

comunicação.
Art. 17 - As administrações públicas direta e indireta destinarão,

anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e
supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios
públicos de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua
administração ou uso.

Parágrafo único - A implementação das medidas referidas no “caput”
deste artigo deverá ser iniciada partir do primeiro ano da vigência
desta lei.

Art. 18 - O poder público promoverá campanhas informativas e
educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração
social da pessoa com deficiência.

Art. 19 - As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou aos
imóveis declarados de valor histórico-cultural, desde que as
modificações necessárias observem a legislação pertinente.

Art. 20 - O órgão ou a entidade responsável pela política
habitacional do Estado deverá reservar para pessoas com deficiência
permanente 10% de suas unidades estaduais, originárias de
programas desenvolvidos e financiados pelo poder público estadual
ou que contenham recursos orçamentários do Estado, em parcerias
com outras fontes, seja federal, seja municipal, seja organizações não
governamentais.

Art. 21 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas
estaduais direta e indireta responsáveis pela saúde deverão dispensar
tratamento prioritário e adequado sem prejuízo de outras, às seguintes
medidas:

I - promoção de ações preventivas, de detecção precoce e de
tratamento das doenças causadoras de deficiências e outras
potencialmente incapacitantes;

II - desenvolvimento de programas especiais de prevenção de
acidentes domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como o



229

desenvolvimento de programas para tratamento adequado aos
acidentados;

III - implantação  e implementação no Sistema Único de Saúde -
SUS - de redes de serviços regionalizados, descentralizados e
hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltadas ao
atendimento à saúde, à habilitação e à reabilitação das pessoas com
deficiência, de forma articulada entre as políticas sociais e em caráter
intersetorial;

IV - garantia de acesso das pessoas com deficiência aos
estabelecimentos de saúde, públicos e privados ou filantrópicos, e de
adequado tratamento, conforme normas técnicas e condutas
apropriadas;

V - garantia de atendimento domiciliar de saúde à pessoa com
deficiência não internada e impossibilitada de acesso a unidade de
atendimento;

VI - investimento na formação e na atuação de agentes comunitários
e nas equipes de saúde da família, baseado em pesquisa da
realidade, visando à disseminação de práticas e estratégias de
reabilitação referenciada na comunidade.

§ 1º - Para efeito dessa lei, prevenção compreende as ações e
medidas orientadas a evitar as causas das deficiências, bem como
sua progressão ou derivação por outras incapacidades.

§ 2º - A deficiência deve ser diagnosticada e caracterizada por
equipe interdisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios
e serviços.

§ 3º - As ações referidas neste artigo serão executadas por
instituições públicas, assim como rede conveniada e contratada,
devidamente credenciada pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 22 - É beneficiária do processo de habilitação e reabilitação a
pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza,
agente causal ou grau de severidade.

§ 1º - Entende-se por habilitação o processo global e contínuo de
duração ilimitada, com o objetivo de proporcionar às pessoas com
deficiência, através de ações intersetoriais, o alcance de níveis de
desenvolvimento pessoal necessário à uma vida socialmente
participativa ou produtiva.
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§ 2º - Considera-se reabilitação o processo com reavaliação
periódica, desde que necessária, destinado a permitir que a pessoa
com deficiência alcance o nível funcional - físico, mental e sensorial -
no seu contexto social, com independência, autonomia e melhoria da
qualidade de vida.

Art. 23 - Incluem-se na assistência integral à saúde da pessoa com
deficiência, a concessão de próteses, órteses, inclusive bolsas
coletoras e materiais auxiliares e a utilização de outros recursos
necessários à sua habilitação e reabilitação.

Art. 24 - A Política de Assistência Social tem por objetivos, entre
outros, a elaboração e a execução de programas e projetos, a
prestação de serviços e a concessão de benefícios voltados para a
proteção, a habilitação, a reabilitação da pessoa com deficiência, a
promoção de sua inclusão na vida comunitária e no mundo do
trabalho, bem como a dos membros de sua família.

Art. 25 - O atendimento da Política de Assistência Social às pessoas
com deficiência e a seus familiares reger-se-à pelos seguintes
princípios e diretrizes:

I - respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, sua diferença e
potencialidade e seus direitos a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidades;

II - igualdade de direito de atendimento sem nenhuma discriminação;
III - informação ampla dos serviços e dos benefícios, dos programas

e dos projetos, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público
e critérios para sua concessão.

IV - implantação e implementação de uma rede de atendimento que
garanta as condições necessárias à inclusão da pessoa com
deficiência;

V - garantia de ações básicas centradas nas necessidades e nas
potencialidades das pessoas com deficiência;

VI - primazia da responsabilidade do Executivo na condução da
Política;

VII - organização das ações básicas de forma intersetorial e
descentralizada.

Parágrafo único - As ações básicas estarão integradas na Política
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Pública de Assistência Social e submetidas ao controle do Conselho
Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual de Pessoa
Portadora de Deficiência.

Art. 26 - Constitui-se campo de ação da Assistência Social:
I - promoção de acesso à rede de atendimento e garantia de

equiparação de oportunidades no mundo do trabalho;
II - provisão de benefícios, serviços, programas e projetos para

suprir necessidades básicas;
III - normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços

assistenciais;
IV - qualificação de recursos humanos no atendimento às pessoas

com deficiência;
V - garantia de acolhimento em moradias temporárias e, no caso de

crianças, com observância do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VI - promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de

valorização das potencialidades das pessoas com deficiência, de
combate ao preconceito e à discriminação, de forma intersetorial;

VII - garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação
social da pessoa com deficiência.

Art. 27 - As ações no âmbito da Assistência Social visarão
prioritariamente às crianças e aos adolescentes, assegurando a
participação de sua família;

Art. 28 - Consideram-se responsabilidades da Assistência Social as
seguintes ações básicas:

I - apoio, informação, orientação e encaminhamento;
II - requerimento de Benefício de Prestação Continuada e eventuais,

buscando a inclusão social do beneficiário em programas de
habilitação e reabilitação;

III - desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção
especial à pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem
referência familiar;

IV - garantir a formação continuada dos prestadores de serviços,
tendo em vista a inclusão social;

V - criar alternativas de qualificação profissional, garantindo a
equiparação de oportunidades no mundo do trabalho;

VI - assegurar o acompanhamento às famílias de pessoas com
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deficiência beneficiárias da Política Estadual de Assistência Social.
Art. 29 - Fica assegurada, no Sistema Estadual de Ensino, a

inclusão escolar de crianças, jovens e adultos portadores de
deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino, garantindo-
lhes o acesso, a permanência e uma educação de qualidade.

Parágrafo único - A matrícula desses educandos será efetivada de
acordo com a região de moradia, observando-se os parâmetros e
critérios do cadastro geral do Estado.

Art. 30 - O atendimento educacional especializado dar-se-á,
prioritariamente, no âmbito da rede pública e, de forma complementar,
por meio de convênios de cooperação ou contratos, conforme
legislação vigente.

Art. 31 - Fica assegurada a consecução de medidas e ações que
possibilitem a formação continuada em serviço dos educadores da
rede pública estadual, tendo em vista o atendimento das
necessidades educacionais especiais dos alunos.

Art. 32 - Nos concursos públicos, ficam reservados às pessoas com
deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos
de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta
e indireta do Estado.

§ 1º - Sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo
resultar em números fracionários, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
fração inferior 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

§ 2º - Quando da convocação dos concursados, sempre que for
atingida a fração das vagas reservadas previstas no § 1º desse artigo,
convocar-se-á, imediatamente, a pessoa com deficiência, conforme
classificação.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou
processos seletivos, deverão viabilizar mecanismos e opções de
aplicação das provas, em condições diferenciadas com as
necessidades específicas dos candidatos com deficiência, bem como
deverão garantir a sua acessibilidade ao local.

§ 4º - Se o número de candidatos com deficiência aprovados for
inferior ao das vagas a eles reservadas, devem as remanescentes ser
ocupadas pelos demais candidatos, obedecida a ordem de
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classificação.
Art. 33 - Compete ao poder público estadual criar, manter e

implementar serviços de habilitação e reabilitação profissionais, bem
como apoiar iniciativas de órgãos não governamentais, que visem à
qualificação profissional e à inserção produtiva de pessoas com
deficiência no mundo do trabalho.

Parágrafo único - Entende-se por habilitação e reabilitação
profissional, o processo orientado a possibilitar que a pessoa com
deficiência, a partir de identificação de suas potencialidades
laborativas, adquira o nível de desenvolvimento profissional que o
capacite para o ingresso e o reingresso no mundo do trabalho e a
participação na vida comunitária.

Art. 34 - A política estadual de inclusão da pessoa com deficiência
no mundo do trabalho será implementada por meio das seguintes
medidas:

I - reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com
deficiência nas licitações para comércio em logradouros públicos,
concessões e permissões de serviço, respeitada a legislação
pertinente, desde que a deficiência seja compatível com a natureza da
atividade a ser prestada;

II - intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no
mundo do trabalho, através da adoção de procedimentos e apoios
específicos;

III - fomento da ação de grupos, mediante trabalho em regime de
economia familiar ou comunitária.

Art. 35 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas
estaduais direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto,
pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritário e
adequado ao objeto desta lei, com vistas a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:

I - promover o acesso de pessoa com deficiência aos meios de
comunicação social;

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:
a) participação da pessoa com deficiência em concurso de prêmios

no campo das artes e das letras,
b) exposição, publicações e representações artísticas de pessoa
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com deficiência;
III - incentivar as práticas desportivas formal e não-formal, como

direito de cada um, e o lazer como forma de promoção social;
IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades

desportivas para pessoa com deficiência e suas entidades
representativas;

V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos
estabelecimentos de ensino;

VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa com
deficiência na prática da educação física, ministrada nas instituições
de ensino públicas;

VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo
com informações adequadas à pessoa com deficiência;

VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa com deficiência ou
com modalidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras
acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

Art. 36 - Os recursos destinados à cultura financiarão, entre outras
ações, a produção e a difusão artístico-cultural da pessoa com
deficiência.

Parágrafo único - Os projetos culturais financiados com recursos
oriundos de programas especiais de incentivo à cultura deverão
facilitar o livre acesso da pessoa com deficiência, de modo a
possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais.

Art. 37 - Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes o gerenciamento dos programas e eventos
destinados às pessoas com deficiência, inclusive a promoção de
torneios periódicos inter-regionais.

Art. 38 - O Poder Executivo poderá conceder incentivo a empresa
privada que se dispuser a contribuir para a adaptação de praças e a
promoção de programas e eventos esportivos voltados para a pessoa
portadora de deficiência.

Art. 39 - O poder público estadual incentivará as entidades
representativas de pessoas com deficiência a manter prioritariamente
programas que favoreçam o desenvolvimento de seus associados,
nas áreas de habilitação e reabilitação, inclusão social, qualificação
profissional, e atuem na defesa de seus direitos.
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Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
para o atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,
no prazo de noventa dias contados da sua publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O presente projeto de lei visa a estabelecer a política

da pessoa com deficiência para o Estado de Minas Gerais. Esta
proposta foi construída com várias entidades que representam as
pessoas com deficiência no Estado, por meio de várias discussões e
fóruns específicos, com destaque para o Sr. Márcio José Ferreira,
Coordenador da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Portadora de Deficiência de Belo Horizonte, representante do Fórum
Pró-Trabalho de Pessoas Portadoras de Deficiência, tendo trabalhado
por sete anos à frente da Coordenadoria de Apoio à Pessoa Portadora
de Deficiência em Betim - CAAPD -, entre outras atribuições, sempre
em defesa da inclusão social dos deficientes mineiros.

Este projeto não tem em definitivo a pretensão de esgotar as
discussões. Pretendemos aprimorá-lo com a contribuição de cada
Deputado e Deputada desta Casa Legislativa, bem como com a
contribuição de outras entidades que representam as pessoas com
deficiência que não foram contempladas durante o processo de
discussão e elaboração deste projeto de lei, mas que certamente
trarão suas contribuições quando da tramitação do projeto nesta
Assembléia, motivo pelo qual contamos com o apoio e o voto dos
nobres colegas parlamentares na discussão e na 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 704/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.619/2006)

Dispõe sobre a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado prestará, por meio do sistema es tadual de
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educação, atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular de ensino.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, educação especial é a modalidade de
atendimento escolar oferecida aos alunos com necessidades
educacionais especiais.

§ 2º - A verificação da existência de necessidades educacionais
especiais será feita em cada caso, conforme disposto no regulamento,
admitindo-se sua multiplicidade e diferenciação, bem como sua
origem por vários fatores e causas, especialmente com referência aos
educandos que apresentem:

I - necessidade de adaptações e apoios específicos no processo de
aprendizagem;

II - restrição de ordem neuropsíquica na orientação, na
independência física ou na mobilidade ou sofrimento mental, nos
termos da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000;

III - condutas típicas, observada a legislação específica e o
regulamento;

IV - talentos diferenciados;
V - altas habilidades intelectuais.
Art. 2º - Na prestação da educação especial referida no art. 1º,

assegurar-se-á ao aluno o direito à educação por meio do acesso à
escola, com o objetivo de se lhe desenvolverem as competências,
atitudes e habilidades necessárias ao exercício da cidadania e à
iniciação ao trabalho.

Art. 3º - A educação especial prestada pela rede regular será
realizada por meio da inserção do educando em classes comuns de
ensino regular.

§ 1º - Na hipótese de que trata este artigo, a escola disporá de
serviços de apoio especializado, com a finalidade de atendimento ao
educando.

§ 2º - Na impossibilidade da ocorrência do disposto no “caput” deste
artigo, aplicar-se-á o previsto no art. 4º.

Art. 4º - O Estado disporá de classes, escolas ou centros
especializados para o atendimento dos casos em que as condições
específicas dos alunos impossibilitarem sua integração nas classes
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comuns do ensino regular.
Art. 5º - O Estado assegurará aos educandos com necessidades

especiais pelo menos o seguinte:
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
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. 6º - O poder público estabelecerá critérios para a caracterização
das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoios técnico
e financeiro.

Art. 7º - O regulamento disporá sobre o seguinte:
I - certificação dos educandos com necessidades especiais;
II - formação dos educadores e demais profissionais com atuação na

educação especial;
III - organização da rede física das escolas com educação especial;
IV - inclusão de temas específicos relacionados com educação

especial no projeto político-pedagógico da escola.
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Art. 8º - A duração das etapas da educação especial obedecerá às
necessidades do educando, não se vinculando ao tempo escolar
previsto para o ensino regular.

§ 1º - O atendimento ao educando por serviço de assistência social
não exclui seu direito à educação especial.

§ 2º - É vedado o estabelecimento de idade mínima ou máxima, bem
como de tempo máximo de atendimento aos educandos com
necessidades especiais.

Art. 9º - Na realização do atendimento especial a que se refere esta
lei, o poder público articulará o sistema estadual de ensino ao sistema
único de assistência social.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: O projeto de lei apresentado tem por objetivo regular,

no âmbito do Estado, a prestação, pelo sistema educacional público,
da educação especial aos educandos que dela precisarem. Trata-se
de assegurar a universalização desse serviço, que é considerado
indispensável para o pleno desenvolvimento de seus destinatários. É,
ademais, um reconhecimento de que o aluno com necessidades
especiais é, tanto quanto qualquer outro, sujeito de direito, sendo-lhe
devida a oferta de ensino público e gratuito de qualidade,
independentemente de sua idade ou do tempo que necessite para se
desenvolver.

A proposta pretende, pois, que os educando abrangidos pela
proposição sejam integrados, sempre que possível, no ensino regular,
e, excepcionalmente, sejam atendidos por entidades especializadas.
Impõe-se, para isso, que a rede física das escolas, o material didático
e paradidático e a formação dos professores seja condizente com os
objetivos aqui esposados. Além disso, a proposta contém dispositivo
que induz uma atitude cooperativa entre as instituições incumbidas de
prestar o serviço de educação especial e aquelas destinadas à
prestação de assistência social, entendendo-se que se trata de
atribuições diferentes, porém complementares, sendo ambas devidas
aos alunos em questão.

Especialmente, a proposição extingue um dos maiores problemas
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que hoje aflige o aluno da educação especial, qual seja a idade
máxima, que o retira do sistema, muitas vezes de forma precoce, e,
associada à carência de atendimento supletivo na rede assistencial,
marginaliza efetivamente.

Por todas essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 617/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 705/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.689/2006)

Altera a Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o
ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I, II e IV do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de

janeiro de 2005, passam a ter a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do § 3º:

“Art. 5º - (...)
I - conclusão de curso superior de licenciatura plena:
a) em ensino religioso ou educação religiosa;
b) em ciências da religião, cujo currículo inclua conteúdo relativo à

metodologia e filosofia do ensino religioso;
II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de

licenciatura curta autorizado e reconhecido pelo órgão competente em
qualquer área do conhecimento, cuja grade curricular inclua ou seja
complementada por conteúdo relativo a ciências da religião,
metodologia e à filosofia do ensino religioso, com carga horária
mínima de quinhentas horas;

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta, em qualquer área do conhecimento, acrescido de
curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, com carga horária
de, no mínimo, cento e vinte horas, oferecido até a data de publicação
desta lei por entidade credenciada e reconhecida pela Secretaria de
Educação”.

§ 3º - Na falta de profissional habilitado, nos termos dos incisos I a
IV do “caput” deste artigo, para o exercício da docência em ensino
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religioso, o Estado poderá designar, a título precário:
I - estudante de um dos seguintes cursos superiores que tenha

concluído no mínimo a metade de sua carga horária:
a) licenciatura plena em ensino religioso ou educação religiosa;
b) ciências da religião, cujo currículo inclua conteúdo relativo à

metodologia e à filosofia do ensino religioso;
II - portador de diploma de licenciatura plena ou curta em qualquer

área do conhecimento, acrescida de curso de metodologia e filosofia
do ensino religioso, com carga horária de, no mínimo, cento e vinte
horas.

III - portador de diploma de curso normal de nível médio, acrescido
de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, com carga
horária de, no mínimo, cento e vinte horas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: O ensino religioso, na dinâmica da educação integral,

é, sem sombra de dúvida, uma importante ferramenta de construção
da pessoa humana e da cidadania. Ao longo dos anos, esta matéria,
ministrada nas escolas estaduais, tem ajudado alunos, professores,
pais e toda a comunidade escolar a ter uma nova visão do mundo e
da sociedade.

No Estado de Minas Gerais, o ensino religioso ficou por anos sem
um marco regulatório claro, onde fossem estabelecidos critérios para
os conteúdos a serem ministrados nas escolas bem como para as
formas de acesso dos profissionais de educação às salas de aula.

No dia 5/1/2005 foi promulgada a Lei nº 15.434, que dispõe sobre o
ensino religioso na rede pública estadual de ensino. Essa lei,
elaborada com o auxílio de professores, pedagogos, juristas,
especialistas em educação e membros de diversas entidades
religiosas, estabeleceu diretrizes programáticas para a matéria, bem
como os critérios mínimos necessários para o profissional exercer a
docência na área do ensino religioso. Reconhecida nacionalmente
pela clareza e pela excelência, a lei mineira tem servido de exemplo
para muitos Estados do Brasil.
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Quando da regulamentação da referida lei pela Secretaria de
Educação, os professores de ensino religioso foram surpreendidos
pela Resolução nº 716 dessa Secretaria, que estabeleceu
qualificações distintas daquelas elencadas na Lei nº 15.434. Esses
novos critérios levaram muitos professores a perder os cargos
ocupados há anos, deixando milhares de alunos sem o ensino
religioso.

Como professor da matéria e preocupado com essa realidade dos
alunos e de muitos colegas, sobretudo no interior do nosso Estado,
estamos apresentando o projeto de lei que tem a finalidade única de
melhorar o art. 5º da Lei nº 15.434.

O projeto de lei estabelece critérios intermediários para a ocupação
das vagas nos locais onde não existam profissionais habilitados, nos
termos da lei. Os novos critérios são na verdade um mecanismo
transitório, que visa a garantir aos alunos o direito de receber as aulas
e aos professores o direito de ministrá-las.

Para que possamos garantir um ensino religioso de qualidade em
todas as escolas do nosso Estado, conto com o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 706/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.761/2006)

Dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974,
que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa
pública para o desenvolvimento e a execução de pesquisas no setor
da agropecuária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, alterado

pelas Leis nº 9.738, de 9 de dezembro de 1988, e 12.028, de
20/12/1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - A administração da empresa compreenderá um Conselho
de Administração, com 7 (sete) membros, e uma Diretoria Executiva,
composta de 1 (um) Presidente, 1 (um) Diretor de Operações
Técnicas e um Diretor de Administração e Finanças, nomeados pelo
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Governador do Estado.
§ 1º - Compõem o Conselho de Administração:
I - como membros natos:
a) o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

que o presidirá;
b) o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais - Epamig -;
c) 1 (um) dirigente da  Empresa  Brasileira de Pesquisa

Agropecuária - Embrapa -;
II - como membros escolhidos e nomeados pelo Governador do

Estado:
a) 1 (um) representante dos empregados da Epamig, escolhido a

partir de lista tríplice por eles elaborada, e seu suplente;
b) 3 (três) pessoas de nível universitário e de reconhecida

capacidade técnica em atividade de ciência, tecnologia e
desenvolvimento rural e seus suplentes.

§ 2º - O mandato dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva terá a duração de 4 (quatro) anos, permitida a
recondução.

§ 3º - Os honorários dos membros do Conselho de Administração,
exceto os dos conselheiros natos, e os da Diretoria Executiva serão
fixados pelo Governador do Estado.

§ 4º - Para a nomeação dos 3 (três) membros da Diretoria Executiva
da Epamig, no mínimo 1 (uma) recairá em servidor de carreira dos
quadros da empresa, que tenha comprovada experiência
administrativa ou notório conhecimento no campo da pesquisa
agropecuária.".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: As transformações estruturais fazem parte da dinâmica

das instituições. Neste caso específico, a inovação deve ser vista
como valorização dos servidores de carreira que compõem o Quadro
Permanente da Epamig.

Entre os três membros que formam a Diretoria Executiva da
empresa, estamos propondo que no mínimo uma nomeação recaia
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em servidor de carreira dos quadros da empresa, que tenha
comprovada experiência administrativa ou notório conhecimento no
campo da pesquisa agropecuária.

Max Weber já alertava, há quase 100 anos, para o fato de que ao
elemento político compete a tarefa de decidir os rumos do processo
administrativo, cabendo, no entanto, ao técnico ou ao especialista a
responsabilidade pela implementação das ações necessárias à
concretização da vontade política (Max Weber - "A Política como
Vocação", in "Ensaios de Sociologia", RJ, Zahar).

Sendo intrínseca à atividade política e à própria democracia a
alternância entre grupos no poder, resultante do embate entre
concepções e ideologias as mais diversas, é necessário que o
processo de renovação das estruturas administrativas seja conduzido
em consonância e plena harmonia com o trabalho técnico. Renovar,
entretanto, não deve ser confundido com romper bruscamente com
tudo o que já se fez, por isso a participação plena de, no mínimo, um
agente técnico compondo a Diretoria Executiva é salutar.

O equilíbrio entre a inovação e a estabilidade - necessário para a
eficácia nas ações administrativas e para que não se tenha
desperdício de tempo e de recursos escassos - se consegue com a
manutenção e valorização de um corpo técnico-administrativo
responsável pelos seus atos.

Não existem fórmulas acabadas que assegurem a criação e a
manutenção desse equilíbrio. Estamos, assim, diante de um difícil
processo, que somente se consolida quando existem boa-vontade e
bom-senso por parte de todos os envolvidos.

O projeto que ora apresentamos representa a valorização da
espinha dorsal de uma empresa de pesquisa, que é a valorização de
seu corpo funcional, ou seja, permitir a presença efetivada de servidor
de carreira na estrutura administrativa da Casa, mantendo-se a
necessária estabilidade para que alternâncias políticas não
representem a impossibilidade da continuidade dos trabalhos
desenvolvidos.

- 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 707/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.247/2003)

Regulamenta o § 8º do art. 18 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais, incorporando a especialidade homeopatia na prestação de
serviços de saúde na rede estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado disponibilizará a especialidade homeopatia em

todos os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário,
com cronograma de expansão progressiva de suas ações, visando ao
atendimento da demanda por essa especialidade médica nas
unidades de saúde do SUS do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Poder Executivo, através do órgão estadual competente,
adotará as medidas necessárias para garantir o acesso aos
medicamentos homeopáticos aos usuários que demandam
atendimento na rede de saúde do SUS do Estado.

Art. 3º - O órgão estadual competente adotará as medidas
necessárias para dotar a rede estadual de prestação de serviços de
saúde dos recursos humanos, materiais e equipamentos visando a
garantir o acesso da população usuária dos serviços de homeopatia.

§ 1º - O órgão estadual competente promoverá concursos públicos
para homeopatas - médicos, veterinários, farmacêuticos e dentistas -
e para profissionais de nível técnico, visando a suprir com recursos
humanos a demanda dos serviços de homeopatia na rede estadual do
SUS do Estado do Minas Gerais.

§ 2º - O órgão estadual competente fará convênio para estágio
supervisionado, remunerado ou não, com entidades e instituições
legalmente autorizadas para esse fim, com o intuito de oferecer
campo prático de treinamento na rede estadual do SUS para esses
profissionais.

§ 3º - O órgão estadual competente fará convênio com instituições
legalmente autorizadas em formação profissional de homeopatas com
vistas à capacitação permanente dos homeopatas na rede estadual de
saúde, visando a prepará-los para a função de supervisor dos
estagiários e também para aprimoramento técnico-científico dos
homeopatas.
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Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com
os municípios, objetivando implantar os serviços definido nesta lei.

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

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: A homeopatia é um sistema terapêutico que tem como

base o princípio da semelhança, enunciado por Hipócrates no século
IV a.c. e desenvolvido por Samuel Hahnemann, no século XVIII, após
extensos estudos e reflexões baseados na observação clínica e em
experimentos realizados na época. Hahnemann sistematizou os
princípios filosóficos e doutrinários da homeopatia em suas obras
"Organon da Arte de Curar" e "Doenças Crônicas" e, a partir daí, essa
especialidade experimentou uma grande expansão por várias regiões
do mundo, estando hoje, firmemente implantada em diversos países
da Europa, da América e da Ásia.

No Brasil, a homeopatia foi introduzida com a chegada de Benoit
Mure, em 1840, tornando-se rapidamente uma opção de tratamento à
medicina oficial vigente na época, para grandes parcelas da
população. Até as primeiras décadas desse século, verificou-se um
grande crescimento da homeopatia, com a criação do Instituto
Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, que se tornou a primeira
escola de formação de médicos homeopatas no Brasil. A partir de
então, durante aproximadamente cinco décadas, a medicina
homeopática passou por um período de declínio e retração em nível
mundial, motivado, entre outros fatores, pelo advento da era
pasteuriana na medicina.

Na década de 70 do século passado, inicia-se um novo movimento
de expansão da homeopatia, em consonância com o crescimento dos
questionamentos a respeito do paradigma biomecânico que embasa a
medicina oficial e com a insatisfação de parcelas cada vez maiores da
população com a forma de organização da atenção médica. Em 1977,
a Assembléia Geral de Saúde da OMS aconselha a utilização das
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práticas não convencionais de saúde a partir do ano 2000 em todos os
países (Resolução nº 30.49 de 1977). Em 1979, a homeopatia é
reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica
Brasileira - AMB -, e é fundada a Associação Médica Homeopática
Brasileira - AMHB.

Na segunda metade da década de oitenta, políticos de saúde
progressistas, iniciam a implantação de programas de homeopatia nos
serviços públicos de saúde. O Conselho Federal de Medicina, em
1980, a inclui no rol de suas especialidades. Em 1985, é celebrado um
convênio plurinstitucional entre o INAMPS, a FIOCRUZ, a UERJ e o
IHB, que representou o sinal verde oficial para a institucionalização da
terapêutica homeopática nos serviços da rede pública de saúde.
Nesse mesmo ano, em ordem de serviço do INAMPS são criados seis
ambulatórios de homeopatia, entre eles o do PAM 13 de Maio,
primeiro serviço de homeopatia na rede pública do Rio de Janeiro.

Em 1986, as resoluções finais da VIII Conferência Nacional de
Saúde recomendam a introdução de práticas alternativas de saúde,
entre elas a homeopatia, na rede pública de atendimento. A
Constituição de 1988 estabelece a incorporação das medicinas
alternativas como recursos terapêuticos válidos e elegíveis como
direito de cidadania. Ainda nesse ano, a Comissão Interministerial de
Planejamento e Coordenação, que abrangia os Ministérios da Saúde,
da Educação, da Previdência Social, do Trabalho e do Planejamento,
publica a Resolução nº 4/88, de 8/3/88, na qual fixa as primeiras
diretrizes para a implantação do atendimento médico homeopático nos
serviços públicos e para a implementação da prática homeopática nas
unidades federadas do SUS (antigo SUDS).

Em 1989, a AMHB passa a fazer parte do Conselho de
Especialidades da AMB, e, em 1990, é realizado o primeiro concurso
para concessão de Título de Especialista em Homeopatia, com
respaldo da AMB e do CFM. Com isso, a homeopatia deixa de ser
terapêutica alternativa, para estabelecer-se como especialidade
médica.

Diante do quadro exposto, pode-se observar que o processo de
institucionalização da homeopatia no Brasil, embora tenha encontrado
muitos entraves e contratempos, vem ocorrendo de forma a integrá-la



247

no conjunto das instituições e das práticas médicas desenvolvidas no
País; contudo, Minas Gerais pouco tem avançado com relação à
ampliação dessa especialidade na rede pública: os serviços estão
dispersos e as ações se dão mais em virtude do mérito pessoal de
alguns profissionais, do que de uma decisão política e institucional no
sentido de sua implementação.

Em 1990 é criada a Comissão de Saúde Pública da AMHB, formada
por médicos homeopatas que atuam na rede pública de vários
Estados do País, cujos objetivos são: desenvolver trabalhos de
pesquisa e prestar assessoria técnica junto aos serviços da rede
pública; participar e promover discussões inerentes à implantação e à
implementação dos serviços; fomentar o fortalecimento e a
socialização da homeopatia. Para alcançar tais objetivos, essa
comissão vem promovendo regularmente, desde 1993, um fórum de
debates com os profissionais homeopatas que atuam na rede pública
em todo o País.

Uma avaliação preliminar do atendimento homeopático na rede
pública do País, realizada pela Comissão de Saúde Pública acima
citada, evidenciou os principais problemas enfrentados no dia-a-dia
dos serviços de saúde: número insuficiente de profissionais
qualificados, desestruturação do SUS, dificuldade de acesso à
medicação homeopática, demanda reprimida e a falta de decisão
política, nos diferentes níveis de gestão, para assegurar a implantação
e a continuação dos serviços de homeopatia na rede. Por outro lado,
eficiência, resolutividade, baixo-custo, demanda crescente e
satisfação dos usuários são algumas das conclusões de pesquisas
que mostram as vantagens da homeopatia no SUS.

Na tentativa de superar essas dificuldades, foram sugeridos pelos
profissionais de saúde que responderam ao questionário a realização
de concursos públicos, o desenvolvimento de trabalhos de educação e
divulgação da homeopatia, a distribuição gratuita de medicamentos, a
integração com outros profissionais de saúde, uma política específica
para o funcionamento da homeopatia e, a melhoria da rede pública de
saúde como um todo.

Com a criação do SUS, a partir de 1988, os municípios passaram a
ter maior autonomia para a execução dos serviços e a definição das
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políticas de saúde, levando em consideração as suas peculiaridades.
Com isso, os trabalhos de coordenação do atendimento à saúde,
tradicionalmente ligados às Secretarias de Estado, vem
redirecionando sua atuação para a prestação de serviços de
assessoria e acompanhamento da implantação, da implementação e
da execução de modelos assistenciais que atendam às necessidades
dos municípios, procurando fornecer subsídios técnicos que embasem
tais iniciativas.

A decisão de implantar um programa de atendimento homeopático
na rede pública de saúde deve levar em conta alguns parâmetros
ligados diretamente à estruturação dos serviços de atenção à saúde,
tais como: eficiência dos procedimentos, recursos tecnológicos
envolvidos, custos de implantação e manutenção do programa,
resolutividade, satisfação da clientela e outros mais.

Em vista do atual panorama da saúde pública brasileira, de recursos
escassos e necessidades crescentes dos usuários do sistema, é
importante que as questões acima colocadas sejam adequadamente
solucionadas, permitindo uma otimização dos recursos disponíveis e
uma resposta eficiente às demandas da clientela. Nesse sentido, a
proposta de trazer a homeopatia para dentro dos serviços da rede de
saúde pública pode representar uma iniciativa adequada a essa
realidade, pois: possui tecnologia adequada à satisfação das
necessidades de saúde da população, a um custo de financiamento
condizente com as condições socioeconômicas e culturais do País;
tem-se mostrado de grande aceitação nos locais onde já está
implantada; a visão que a homeopatia possui do ser humano permite
que os valores inerentes à prática médica integral possam ser
revitalizados, garantindo um vínculo importante para o paciente; a
homeopatia possibilita o resgate da relação médico-paciente, a
promoção da saúde, a prevenção de doenças e a “desmedicalização”
e amplia a percepção que o indivíduo possui de si mesmo e do meio
em que está inserido; está legitimada junto a entidades de classe
como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica
Brasileira, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho
Federal de Farmácia e também junto à população.

Finalizando, cabe mencionar que em maio de 2002 em Genova, a
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Organização Mundial de Saúde apresentou um documento em apoio e
incentivo a políticas de saúde na área de medicina complementar e
medicinas tradicionais. Esse documento apresenta como objetivo: o
incentivo à integração dessas práticas no sistema nacional de saúde;
a promoção da segurança, da eficácia e da qualidade por meio da
capacitação técnica e da normatização dos seus serviços; melhoria do
acesso para a população menos favorecida e seu uso racional pelos
profissionais e pelo usuário.

Em vista desse documento, a partir do segundo semestre de 2002, a
Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, por meio da
área da Promoção da Saúde, iniciou um levantamento na rede do
SUS, identificando alguns serviços que oferecem aos usuários algum
tipo de prática em medicina complementar. Além disso, essa mesma
área do Ministério da Saúde, em documento para discussão
apresentado na III Conferência Regional Latino Americana de
Promoção da Saúde e Educação para a Saúde (São Paulo 2002),
reconhece que, apesar de avançado em seus princípios, o SUS ainda
guarda em seu modelo de atenção, uma perspectiva fortemente
pautada nos fundamentos da biomedicina e propõe, como uma das
estratégias de ação de uma Política Nacional de Promoção da Saúde,
a incorporação de outras práticas e racionalidades. E é em vista dessa
concepção de rever o nosso modelo assistencial que propomos a
criação de mecanismos que possibilitem o desenvolvimento e a
sustentabilidade das ações e dos serviços de homeopatia no Sistema
Único de Saúde.

- 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 708/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.034/2005)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Culturas da
Floricultura e Horticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo às Culturas

da Floricultura e Horticultura como parte da Política de
Desenvolvimento Agrícola do Plano Estadual de Desenvolvimento
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Rural Sustentável.
Parágrafo único - As culturas da floricultura e horticultura

compreendem o cultivo agrícola voltado para a produção de mudas e
sementes e a valorização da floricultura e da horticultura como
instrumentos de promoção do desenvolvimento socioeconômico
regional e integrado do Estado.

Art. 2º - O desenvolvimento das culturas da floricultura e horticultura
no Estado estarão compreendidas nas normas e diretrizes dos
programas governamentais e empreendimentos privados voltados
para o incentivo dessas culturas, respeitando-se o 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 as regiões cuja
vocação agrícola se enquadre nas culturas da floricultura e horticultura
em pequenas e médias propriedades.

Art. 3º - O apoio do Estado à floricultura e à horticultura obedecerá
as seguintes diretrizes:

I - afirmação da floricultura e da horticultura como estratégia de
desenvolvimento regional;

II - valorização da floricultura e da horticultura como produtos
agrícolas capazes de suprir necessidades ecológica e econômica;

III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,
observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável;

IV - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico de
cultivo e aplicação da floricultura e horticultura;

V - busca de parcerias com entidades públicas e privadas para
maximizar a produção e a comercialização dos produtos;

VI - estímulo ao comércio interno e externo da floricultura e da
horticultura e seus subprodutos;

VII - estímulo à qualificação e capacitação profissional e garantia de
assistência técnica aos floricultores e horticultores;

VIII - padronização e classificação, com certificação de qualidade
dos produtos e das embalagens;

IX - utilização do cooperativismo e outras formas de associativismo
nas ações voltadas para a irrigação, a compra dos insumos, a
industrialização e a comercialização dos produtos;
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X - suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária,
assistência técnica e extensão rural.

XI - facilidade de acesso ao crédito público para a produção com
prioridade para o produtor carente e para as cooperativas e
associação de produtores.

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, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: Esta proposição tem por objetivo fazer com que a

floricultura e horticultura prospere em nosso Estado, aproveitando a
fase em que estamos pontilhando para melhor desenvolvimento na
indústria e conseqüentemente na exportação. Gerar emprego e renda
sempre tem sido a meta do atual Governo, bem como a nossa meta,
para que Minas se destaque no contexto nacional.

Segundo as recentes pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE -, Minas Gerais registra taxas positivas, tendo
crescido desde o terceiro trimestre, quando comparado ao mesmo
período de 2003. O Governador do Estado promoveu o maior
encontro já realizado entre o atual Governo e representantes da
iniciativa privada, no qual cerca de 2.500 empresários mineiros
estiveram presentes no Seminário Minas, Um Parceiro Ideal, para
conhecer os órgãos do Governo Estadual voltadas para o setor
produtivo. Naquela oportunidade, Aécio Neves afirmou que o Estado
continuará incentivando setores da economia que se comprometeu
com a geração de rendas e empregos. Nesta mesma esteira
pretende-se desenvolver em maior intensidade, as culturas da
floricultura / plantas ornamentais e horticultura no solo mineiro. A
floricultura é o ramo da agricultura dedicado ao cultivo das plantas
úteis pelas flores que produzem, usadas na ornamentação de parques
e jardins ou destinadas ao corte para arranjos florais. Muito antes da
era cristã, na região Mediterrânea e no Extremo Oriente, já se
cultivavam plantas e flores em jardins.

A floricultura, em seu sentido amplo, abrange o cultivo de plantas
ornamentais, desde flores de cortes e plantas envasadas, floríferas ou
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não, até a produção de sementes, bulbos e mudas de árvores de
grande porte. É um setor altamente competitivo, que exige a utilização
de tecnologias avançadas, profundo conhecimento técnico pelo
produtor e um sistema eficiente de distribuição e comercialização.
Comparado aos países desenvolvidos, o consumo de flores no Brasil
é muito baixo, em razão de a renda “per capita” ser 25 vezes menor
que a da Europa e pela falta de tradição.

A floricultura vem ganhando destaque no cenário nacional do
agronegócio, movimentando cerca de US$ 750 a US$ 800.000.000,00
anualmente. A cadeia produtiva no Brasil vem tendo contínuas e
expressivas melhorias, com destaque para exportação.

Em Minas Gerais, a floricultura foi localizada nas regiões de
Barbacena, Juiz de Fora, São João del-Rei, Belo Horizonte,
Congonhas, Mateus Leme, Sete Lagoas e Diamantina, entre outras
regiões em expansão. A floricultura de corte tem nas rosas a sua
exploração principal, sendo em menos escala o crisântemo, o cravo, o
áster, o gladíolo, produtos de floricultura silvestre e plantas
ornamentais. No total são comercialmente exploradas 120 diferentes
plantas ornamentais.

A horticultura vem apresentando muitas mudanças nos últimos anos.
Esse setor está se profissionalizando em uma velocidade muita
rápida, e as mudanças já podem ser observadas, principalmente no
que se refere à comercialização desses produtos.

Alguns pólos produtores, como o vale do São Francisco e o vale do
Alto Paraíba são destaques na produção nacional de hortaliças;
contudo, são muitas as dificuldades que o setor encontra, sendo uma
delas a obtenção de financiamento para investimentos. As culturas
hortícolas são caracterizadas por elevados custos na implantação e
na produção, além de apresentarem altos riscos de preço em razão de
condições climáticas adversas. Necessário, portanto, se faz a
concessão de financiamento para o setor hortícola, e, quando
disponível, que esse benefício se torne conhecido por parte dos
produtores.

Fato confirmado é que não podemos ter uma boa qualidade de vida
sem a utilização das hortaliças e sem a beleza das flores para nossas
vidas.
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Nossa intenção, com essa lei, é fazer com que a política de incentivo
às citadas culturas permaneça, mesmo com a mudança dos dirigentes
administrativos do Estado.

Por essas razões, conto com a aprovação dos nobres pares.
- 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 709/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.110/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Viçosa o
imóvel que especifica.

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

Município de Viçosa o imóvel de propriedade do Estado, localizado
nessa cidade e constituído por terreno com área de 437,00m2

(quatrocentos e trinta e sete metros quadrados), sendo 395,00m2

(trezentos e noventa e cinco metros quadrados) de área construída,
situado na Praça Silviano Brandão e no qual se construiu o edifício
que serve de cadeia e fórum, dividindo por muros e cerca com o
terreno do Capitão Alfredo Pinto Teixeira; por um lado, pelo fundo e
pelo lado oposto com um beco que dá passagem para o pasto do
Major Eurélio Jurandir de Rezende, imóvel esse adquirido da Câmara
Municipal de Viçosa, conforme escritura pública registrada sob o nº
2.193, no livro 3-E, em 5 de outubro de 1912, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à instalação da Câmara Municipal de Viçosa, e do PROCON, do
SINE e de outros órgãos que prestam serviços à população,
atendendo às demandas sócio-econômicas do município.

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, 4 de abril de 2007.
Padre João
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a
reversão do referido terreno, em atendimento à demanda da Câmara
Municipal de Viçosa formalizada por intermédio da Indicação nº
32/2005, de autoria dos edis desse Legislativo.

A reversão é de grande interesse da Câmara Municipal de Viçosa,
que há um bom tempo carece de instalações mais amplas, já que,
atualmente, o seu espaço físico está limitado ao terceiro andar do
prédio da Prefeitura Municipal.

Mister se faz registrar que as instalações do Legislativo não
oferecem condições adequadas ao funcionamento dos gabinetes dos
Vereadores nem oferecem espaço físico suficiente para o público em
sessões de maior repercussão. Além do mais, vários órgãos da
Câmara geram despesas com o aluguel de outros imóveis para sua
instalação, como a Contabilidade, o Setor de Pessoal, o Arquivo e a
Assessoria de Imprensa.

Importante destacar que o atual prédio do fórum comportaria
perfeitamente as instalações da Câmara Municipal, após uma reforma
não muito dispendiosa, ao contrário do projeto de construção de sede
própria. Seria possível, inclusive, a instalação de um plenário com
capacidade para maior número de populares, utilizando-se o atual
salão do júri.

Há também a intenção de se instalarem outros órgãos que
prestariam serviços à população, facilitando-se o acesso a eles. Seria
o caso do PROCON, do SINE e de outros que atendem a
necessidades sócio-econômicas do município.

É de suma importância esclarecer que as futuras instalações do
fórum da Justiça Estadual estão sendo construídas em terreno doado
pelo município, com área aproximada de 5.000m², e que a área onde
foi construída a cadeia pública foi viabilizada pelo município, embora
fosse o terreno de propriedade particular.

Vale registrar que o prédio da delegacia de polícia foi construído
com recursos exclusivos do município, que também adquiriu duas
viaturas destinadas à Polícia Militar. Assim, as parcerias do município
com o Estado são uma forma de melhorar e desenvolver serviços
imprescindíveis para a comunidade.

O prédio atual do fórum, que é objeto desta proposição, já pertenceu
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à Câmara Municipal, conforme levantamentos históricos feitos junto ao
Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Viçosa. A Câmara, no
passado, fez uma doação ao Estado para ali se instalar o prédio do
fórum.

Desta forma, justa é a reversão do imóvel objeto desta proposição
ao Município de Viçosa, como uma medida de compensação ao
município pelas doações que fez ao Estado e, sobretudo, para permitir
uma melhor prestação dos serviços do Poder Legislativo e de outros
órgãos mais procurados pela população.

Por se tratar de imóvel que se tornará ocioso em breve e que poderá
ter uma destinação social ao receber órgãos de atendimento ao
público e especialmente a sede do Legislativo Municipal,
conclamamos os nobres pares para aprovarem esta matéria.

- 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 710/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.497/2005)

Autoriza o Poder Executivo a conceder tratamento tributário
semelhante ao disposto no art. 75, IV, do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, para a carne de pescado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder na forma, no

prazo e nas condições previstas em regulamento, o mesmo
tratamento tributário disposto no art. 75, IV, do Decreto nº 43.080, de
13 de dezembro de 2002, para o estabelecimento que promover o
abate e o processamento de pescado, inclusive o comércio varejista.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta 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, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: Minas Gerais é o 2º maior produtor de bovinos no País.

O abate de animais é um dos principais segmentos geradores de
emprego, podendo empregar até 169 pessoas na geração de cada
adicional de R$1.000.000,00 de demanda, considerando-se o
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emprego direto e o indireto e o efeito renda.
A cadeia produtiva do boi, por exemplo, é uma das mais complexas

e rentáveis. A expressão "do boi ao sapato" ou a máxima de que "do
boi não se perde nem o berro" são indicadores da importância
socioeconômica da pecuária.

Assim, foi de fundamental importância o governo mineiro estimular a
criação, o abate e a industrialização de animais no Estado, evitando a
transferência de frigoríficos para outros Estados, ao editar o Decreto
nº 43.080, de 2002.

A iniciativa se fez oportuna tendo em vista o fato de Minas Gerais ter
deixado de ser, há alguns anos, o detentor do maior rebanho de gado
bovino de corte do País, posição ocupada atualmente pelo Estado do
Mato Grosso. Segundo os estudiosos do assunto, o mesmo está
ocorrendo com relação à produção leiteira, com o Estado de Goiás
prestes a assumir a liderança nacional, tradicionalmente ocupada
pelos mineiros.

Essa situação não ocorre por acaso. Sem entrar no mérito da
discussão sobre a chamada “guerra fiscal”, sabe-se que esses
Estados têm praticado uma política agressiva de incentivos à cadeia
produtiva pecuária, com ênfase na industrialização. Com isso, um
grande número de frigoríficos e abatedouros foi transferido,
especialmente de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina,
para aquelas regiões, que lucram com a geração de empregos e
renda que a atividade traz consigo. As perdas de receita decorrentes
da renúncia fiscal que essas medidas acarretam são plenamente
recompensadas com o dinamismo imposto à economia como um todo.

A proposição tem natureza autorizativa e normatiza em lei
tratamento tributário diferenciado que já foi adotado pelo Decreto nº
43.080, de 13/12/2002, baixado pelo Poder Executivo para os
estabelecimentos que promoverem o abate de aves ou de gado
bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino e suíno, incluindo o comércio
varejista.

O referido decreto manteve o disposto no art. 75 do Regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto nº 41.030, de 3/5/2000, que reduziu para
0,1% a carga tributária do ICMS nas operações com o abate de carne.

Agora, com a introdução do peixe, pretendemos autorizar o Poder
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Executivo a estender o benefício fiscal para qualquer tipo de carne ou
pescado destinado à alimentação humana.

O governo mineiro, sensível ao segmento da pecuária, ofereceu
incentivo fiscal e tributário nas operações do ICMS incidente sobre o
abate de aves, de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino e
suíno. Entretanto, o pescado não foi contemplado.

Sendo assim, a proposição busca a equiparação tributária do
pescado com as demais carnes, com o intuito de conferir-lhe
tratamento semelhante, tendo em vista o importante mercado da
psicultura em Minas Gerais, principalmente na geração de emprego e
renda e na oportunização de oferta de um alimento saudável e rico em
proteína, a preços acessíveis, à mesa do cidadão mineiro,
principalmente para os de baixa renda.

Sabedores da preocupação do Poder Executivo com o setor, já que
instalou a Câmara Técnica da Psicultura, câmara setorial esta que
vem desenvolvendo importante trabalho, conclamamos os nobre
pares a apoiarem esta proposição, tendo em vista sua grande
repercussão econômica e social em nosso 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 711/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.626/2005)

Institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política estadual de in centivo à produção e

ao consumo de mandioca e seus derivados.
Parágrafo único - São considerados derivados da mandioca, para os

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

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

I - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à produção de
mandioca;
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II - garantir a qualidade da mandioca e de seus derivados;
III - incentivar a comercialização e o consumo da mandioca e de

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3° - O Estado garantirá, na implementação da p olítica de que
trata esta lei, a participação de representantes dos diversos setores
econômicos e sociais envolvidos.

Art. 4º - 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.

Art. 5º - O Estado incluirá na composição de cestas básicas
distribuídas pelos programas sociais de sua responsabilidade ou
participação, bem como nas situações emergenciais, a farinha ou a
fécula da mandioca.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: A mandioca é o produto agrícola que mais se adapta ao

semi-árido brasileiro. Trata-se de uma cultura tolerante a solos de
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baixa fertilidade e a regime de chuvas reduzido e distribuído
irregularmente.

A cultura da mandioca é muito presente em todo o Estado, e os
produtos dela derivados são apreciados. Além disso, exerce função de
grande importância social e econômica, sobretudo para as populações
que vivem nas regiões Norte, Noroeste e Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do Rio Doce. A riqueza gerada pela produção e pelo
processamento da mandioca proporciona trabalho e renda para
milhares de famílias rurais.

Apesar da grande diversidade, podem-se identificar três tipos
básicos de sistemas para a produção de mandioca: a unidade
doméstica, a unidade familiar e a unidade empresarial.

A unidade doméstica usa mão-de-obra familiar, não utiliza
tecnologias modernas, pouco participa do mercado e dispõe de capital
de exploração pequeno. A unidade familiar, ao contrário da doméstica,
já adota algumas tecnologias, tem uma participação significativa no
mercado e dispõe de capital de exploração maior. A unidade
empresarial se caracteriza pela contratação de mão-de-obra de
terceiros. As unidades empresariais, juntamente com as unidades do
tipo familiar, respondem pela maior parte da produção.

A política estadual de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados que ora propomos parte do pressuposto
de que o setor precisa se organizar para se desenvolver. Para isso é
fundamental que se estimule a produção, o processamento, a
industrialização, a comercialização e a distribuição, por meio de uma
ação coordenada pelo Governo do Estado, por meio de seus órgãos
de apoio, em articulação com os Municípios, associações, entidades
de classe e o setor privado.

Já que suas propriedades nutricionais são bastante importantes, os
produtos originários da mandioca poderiam ter a sua utilização
intensificada em programas sociais do Governo Federal, do Governo
Estadual e dos Municipais. Por essa razão, visando a assegurar novo
mercado para os derivados da mandioca, estabelecemos nesse
projeto que integre as cestas básicas distribuídas pelo Estado e
Municípios a farinha ou a fécula de mandioca.

Entretanto, o setor só se desenvolverá se todas essas medidas
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vierem associadas e ações fiscais que garantam competitividade ao
produto mineiro. Estados como a Bahia, Paraíba, entre outros, gozam
de isenção de ICMS nas operações internas com farinha e demais
produtos originários da mandioca. O projeto, calcado no art. 225 da
Lei nº 6.763 de 1975, autoriza o Estado a estabelecer condições
equivalentes para o produto mineiro, ou seja, conceder, quando
necessário e justificável, aos produtores e aos estabelecimentos
industrializadores o crédito presumido de ICMS para operações de
venda de produtos a esses Estados.

A criação de fábricas de farinha, de fécula, de biscoitos e outros
derivados junto com as pequenas farinheiras em todas as regiões do
Estado, e o estímulo à produção doméstica e familiar certamente irão
contribuir de forma concreta para a criação de postos de trabalho,
para a geração de renda e prosperidade econômica e social no
campo, sobretudo naquelas localidades com baixo Índice de
Desenvolvimentos Humano - IDH.

Portanto, é necessário que os nossos pares se tornem nossos
aliados e parceiros nesse esforço conjunto para aprovação deste
projeto de lei.

- 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 712/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.638/2005)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Recuperação de
Empresas - Pró-Cooperação - sob a gestão de trabalhadores, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à

Recuperação de Empresas, denominada Pró-Cooperação, sob gestão
de trabalhadores.

Parágrafo único - Considera-se gestão de trabalhadores, a feita por
aqueles que aos poucos vão assumindo a empresa em dificuldades
financeiras.

Art. 2º - O desenvolvimento da recuperação de empresas, sob
gestão de trabalhadores estará compreendido nas normas jurídicas
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que regem a matéria e as diretrizes dos programas governamentais,
em especial a Lei nº 15.075, de 5/4/2004, que dispõe sobre a política
estadual de apoio ao cooperativismo.

Art. 3º - A Política Estadual de que trata esta lei terá como diretrizes:
I - evitar a desativação de empreendimentos econômicos por motivo

de crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica e comercial;
II - combater o desemprego, o desaquecimento econômico-

empresarial e a queda de arrecadação tributária;
III - incentivar a gestão dos trabalhadores através do cooperativismo

em todos os níveis da atividade econômica das empresas em
processo de recuperação;

IV - incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores
vinculados aos projetos específicos de recuperação de empresas nas
diversas esferas;

V - o estímulo aos comércios interno e externo da produção das
empresas em recuperação

Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de que dispõe esta
lei:

I - apoio creditício;
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 90

dias contados da data de sua publicação.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: Aos poucos, trabalhadores vão assumindo empresas

em dificuldades financeiras, conseguindo, por vezes, reerguê-las,
evitando, assim, sua própria demissão, resultado que seria certo se as
medidas de autogestão não fossem adotadas.

O sistema de autogestão, que ocorre quando os funcionários
assumem o comando da empresa em que trabalham, passando a ter
o controle do capital e o poder de decisão, já é responsável
atualmente por cerca de centenas de empregos diretos em projetos
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conhecidos no Brasil. São muitos os casos de autogestão no País,
predominantemente na indústria de transformação. Não há estudos
nem levantamentos estatísticos sobre a abrangência da autogestão no
País, mas estima-se que, aumentando o número, aumentar-se-iam os
empregos diretos.

Pode-se observar, com base nos casos ocorridos no Estado, que os
empreendimentos geridos pelos funcionários que organizam
cooperativas, associações ou mesmo sociedades anônimas trazem
como resultado numerosos casos de sucesso. Esta proposta tem
como objetivos: evitar a desativação de empreendimentos econômicos
por motivo de crise econômico-financeiro, gerencial, tecnológica ou
comercial; combater o desemprego, o desaquecimento econômico e a
queda da arrecadação tributária; incentivar a gestão dos trabalhadores
em todos os níveis da atividade econômica das empresas em
processo de recuperação.

Tendo em vista que a proposta vem ao encontro do interesse em
aquecer o sistema econômico do Estado, conto com o apoio dos
nobres pares à 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 713/2007
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Bom Jesus de

Santo Antônio de Pirapetinga, com sede no Município de Piranga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

Bom Jesus de Santo Antônio de Pirapetinga, com sede no Município
de Piranga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 1º/5/97, a corporação tem por finalidade desenvolver atividades
culturais e artísticas, inclusive a arte musical, por meio da manutenção
e administração, em caráter permanente, de escola para o ensino
gratuito da música.
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O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com 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 714/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 271/2003)

Oficializa no Estado de Minas Gerais o Hino à Negritude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica oficializado no Estado o Hino à Negritude, de autoria do

Prof. Eduardo de Oliveira, apresentado no anexo desta lei.
Parágrafo único - O Hino à Negritude deverá ser entoado em todas

as solenidades oficiais que envolvam a raça negra.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João

Anexo
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2002)

Hino à Negritude
(Cântico à Africanidade Brasileira)

Letra e música: Prof. Eduardo de Oliveira
I

Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil.
É u’a imagem de luz
Que, em verdade, traduz
A história do negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrépidas,
Entre os povos valentes se impôs.
Com a fúria dos leões
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrapôs.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
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Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)

II
Levantando no topo dos séculos,
Mil batalhões viris sustentou,
Este povo imortal
Que não encontra rival,
Na trilha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez cor de ébano
Só lutando se sente feliz.
Brasileiro de escol
Luta de sol a sol
Para o bem de nosso País.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)

III
Dos Palmares, os feitos históricos
São exemplos da eterna lição
Que, no solo tupi,
Nos legara Zumbi,
Sonhando com a libertação.
Sendo filhos, também da mãe África,
Aruanda dos Deuses da Paz.
No Brasil, este axé
Que nos mantém de pé
Vem da força dos Orixás.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
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São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)

IV
Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de heróico labor.
Todos numa só voz,
Bradam nossos avós:
Viver é lutar com destemor.
Para frente marchamos impávidos
Que a vitória nos há de sorrir.
Cidadãs, cidadãos
Somos todos irmãos
Conquistando o melhor porvir.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)
Justificação: Bem define Aurélio Buarque de Holanda Ferreira o que

seja negritude: “Estado ou condição das pessoas da raça negra -
Ideologia característica da fase de conscientização, pelos povos
negros africanos, da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a
subjetividade negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e
perdida pela dominação da cultura branca ocidental”.

Negritude é uma palavra que passou a ser dicionarizada, a partir da
primeira Grande Guerra Mundial, com o aparecimento das novas
nações africanas que, ao alcançarem a sua independência política,
começaram a oferecer, de modo mais transparente, a sua valiosa
contribuição e a sua experiência cultural específica para o
engrandecimento dos diferentes ciclos da civilização da humanidade,
nos tempos modernos.

Em seu intrínseco significado integram, não somente uma ideologia
de resistência contra os efeitos das incursões da colonização
européia, feitas ao continente negro com o fito de dominação, e até de
extermínio de importantes segmentos étnicos negros, como,
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sobretudo, incorporam características dessa nova fase de
conscientização, pelos povos negros da África, ou fora dela, como
forma de se libertar da opressão colonialista que pretendia negar os
seus valores civilizatórios. É importante lembrar que Jean Paul Sartre,
Leopoldo Senghor, ex-Presidente do Senegal, Leon Damás, Aimé
Cezairé são os seus grandes ideólogos.

De outra parte, a música é a arte e ciência de combinar os sons de
modo agradável ao ouvido. No entender do rebuscado Mestre Aurélio,
hino é “poema ou cântico de veneração, ou louvor, ou invocação à
divindade. Cântico sacro, especialmente o que se relaciona com a
liturgia cristã. Música, geralmente marcial ou solene, acompanhada de
um texto, e que exalta o valor de algo ou de alguém...”.

Grandes personagens negros ou mestiços, descendentes dos
africanos, marcam, de várias formas, a história do nosso País. A
imagem do negro está fortemente associada à música popular.

O Brasil tem uma realidade cultural negra e uma identidade que não
se explica de jeito nenhum. A maioria das pessoas fica dividida entre
considerar adequada ou aceitável ter presente a afirmação da
negritude. A negritude sobrevive, fica subjacente, está ali no conjunto
social, mas não se expressa na forma de identidade racial, em muitas
ocasiões. Por isso é tão importante o resgate da auto-estima do
negro, a valorização dos traços culturais afros.

Mister se faz registar que a história da mobilização dos negros, no
Brasil, teve três momentos de destaque: os quilombos, a criação da
Frente Negra (em 1931) e a fase que começa na década de 50, com a
atuação do Teatro Experimental do Negro, e explode nos anos 70,
com a repercussão do movimento “black is beautiful”, nos EUA, e a
independência dos países africanos. Conquista de relevância para a
comunidade negra, neste século, foi sua inserção na classe média,
por meio do funcionalismo público, a partir de 1930. Depois, a
conquista de consciência política do negro.

Assim, propomos que seja oficializado no Estado o Hino à
Negritude, registrado na Escola Nacional de Música da Universidade
do Brasil, livro 17, às fls. 74, sob nº 137, com letra e música do Prof.
Eduardo Ferreira de Oliveira, pois, assim como o soldado imbuído do
espírito de patriotismo, movido pelos acordes que compõem o hino de
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sua Pátria, procura defender seu território e suas bandeiras, o Hino à
Negritude deve impulsionar os negros à reflexão, a fim de que num
futuro bem próximo, possam, de maneira perene, consolidar a sua
posição de igualdade em relação às demais raças que integram a
sociedade e resgatar de forma digna sua importância na formação
histórica da nação brasileira.

- 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 715/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 269/2003)

Dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de
laticínios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O emprego do soro de queijo na fabricação de laticínios que

exceder o percentual legalmente permitido acarretará as seguintes
penalidades:

I - apreensão do produto;
II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil

reais).
Parágrafo único - As multas serão aplicadas em dobro em caso de

reincidência.
Art. 2º - A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

ICMS - incidente nas operações internas de venda de soro de queijo
será de 30% (trinta por cento).

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: O emprego do soro de queijo em percentuais acima

dos permitidos pela legislação em vigor representa fraude e um
desrespeito aos direitos dos consumidores. Este projeto visa dar à
administração estadual competente instrumento para coibir essas
infrações. O projeto busca também - ao estabelecer uma alíquota de
30% nas operações internas de venda do soro - desencorajar o uso
fraudulento do produto e aumentar o consumo industrial de leite
produzido no Estado, com benefícios diretos aos produtores.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 716/2007
(Ex-Projeto de Resolução nº 3.536/2006)

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona, do Decreto nº
32.649, de 13 de março de 1991.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos da alínea “b” d o § 1º do art. 5º e o

art. 11.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A medida proposta no projeto de lei em epígrafe,

referente à sustação de efeitos de dispositivos de ato normativo,
possui como regra matriz o art. 62, XXX, da Constituição Estadual,
que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa “sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

Verificamos, com efeito, que o decreto regulamentador da Lei nº
9.760, de 1989, que concede passe livre aos deficientes físicos e
visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado, exorbita no
exercício do poder regulamentar em pelo menos dois casos. São
situações em que se impõe, como medida restauradora do direito,
mormente do princípio da legalidade, a sustação do aludido ato
administrativo.

Observe-se que a lei possui apenas três artigos, tendo como
conteúdo apenas a concessão do passe livre aos deficientes físicos,
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no
transporte coletivo intermunicipal.

O art. 5º, § 1º, “b”, do citado decreto, dispõe que “para a concessão
do credenciamento será exigido” do beneficiário “atestado de que é
pobre no sentido legal, expedido por autoridade competente”. Ora, o
decreto inova, invadindo seara de lei em sentido estrito. Se a lei não
restringe, entre o universo abrangido por suas regras, o rol de
usuários aptos a usufruir do passe livre, não cabe, obviamente, ao
decreto, fazê-lo. É que, na ordem jurídico-política brasileira, o Poder
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Legislativo tem o monopólio da edição de regra jurídica inovadora. Daí
porque a Constituição atribui ao Chefe do Poder Executivo a edição
de decretos tão-somente para possibilitar a fiel execução das leis. É o
decreto, portanto, instrumento para a mera execução de norma já
criada, o que o torna imprestável para a inovação normativa. A alínea
“b” do § 1º do art. 5º deve, então, ter seus efeitos sustados, mantendo-
se a integridade da lei.

O art. 11 do decreto também estabelece inovação em relação à lei,
que, em nenhum momento, autoriza, permite ou impõe o pagamento
de indenização pelo Estado às concessionárias do serviço afetado,
seja por meio de convênio, seja por qualquer outra forma.

Infere-se da norma citada que o Executivo, no afã de ser justo,
exorbitou na regulamentação, criando, por meio de decreto, nova
regra.

Assinale-se que o Estado membro realiza dois procedimentos
distintos em face do serviço público de transporte coletivo
intermunicipal: na condição de legislador, dispõe abstratamente sobre
as regras que deverão ser obedecidas na prestação do serviço, seja
este executado diretamente seja por meio de delegatário; na condição
de administrador, de aplicador da lei, o Estado age concretamente,
assegurando, diretamente ou não, a prestação do serviço de
transporte intermunicipal ao povo mineiro.

É fácil notar que se trata de competências distintas, esta
administrativa, aquela legislativa, que são desempenhadas pelo que
Hans Nawiaski denominará, respectivamente, como sendo o Estado-
Ordem Jurídica e o Estado-Sujeito de Direito, inconfundíveis e
detentores de competências bem delimitadas: aquele criando o direito,
este ao direito criado se submetendo.

Atribuir-se ao Estado administrador o dever de indenizar eventual
resultado de ato produzido pelo Estado legislador é proceder ao que
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena denomina interpolação alternativa, por
meio da qual são confundidas as atividades estatais.

Observe-se, no caso da concessão do serviço de transporte coletivo,
como no de qualquer outra, que os termos da lei devem ser
obedecidos, nunca modificados pela administração.

No caso em destaque, deve-se compreender que a norma
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estabelecida e que, a rigor, não demanda regulamentação deveria ser
cumprida, tanto pela administração quanto pelas concessionárias.

Administração e empresa são partes contratantes que
estabeleceram um contrato de concessão que deve ser executado nos
termos exigidos pela lei.

Caso, em decorrência da edição da lei, ocorra alguma modificação
nas condições originalmente pactuadas, aparecerá a possibilidade de
a parte que se sentir prejudicada pela lei invocar a aplicação da teoria
da imprevisão, com o uso em seu favor da cláusula “rebus sic
stantibus”, que impõe o reequilíbrio do contrato à luz das modificações
incidentes sobre o estado de coisas vigente à época da assinatura do
contrato.

Vale dizer, se a concessionária passar a ter, em determinada linha,
custo adicional, decorrente da aplicação da Lei nº 9.760, de 1989,
competirá a ela exigir, pelos meios legais, a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atingido pela nova lei.

Esse entendimento prevalece para essa lei, como para qualquer
outra. Afinal, se amanhã a jornada de trabalho máxima passar de 44
para 30 horas semanais, haverá o Estado de indenizar a
concessionária? Ou se a lei estabelecer uma nova regra no campo
sanitário que implique custo adicional para a empresa, essa lei
somente será cumprida mediante indenização pelo Estado? É, de fato,
absurdo tal entendimento. Como absurdo é o art. 11 do Decreto nº
32.649, de 1991.

Não negamos, portanto, que a lei referida possa acarretar custos
novos, em alguns casos, para as empresas de ônibus, nem que a
empresa não seja obrigada a suportar esse ônus adicional. O que
afirmamos é que não cabe ao decreto condicionar a eficácia da lei a
indenização a ser paga pelo Estado às empresas de transporte
coletivo intermunicipal. Cabe à administração pública cumprir as leis.

Verificamos, então, que os dois casos mencionados neste projeto de
resolução, merecem, de fato, serem sustados por esta Assembléia
Legislativa, tendo em vista que, nestes casos, o Executivo ultrapassou
o âmbito de suas funções, colocando em risco a independência e
harmonia entre os Poderes, com prejuízo para segmentos carentes e
desamparados de nossa sociedade, os idosos e os portadores de
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deficiência. Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas
para a aprovação deste projeto de resolução.

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

REQUERIMENTOS
Nº 328/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações
sobre o andamento do inquérito policial em que figura como vítima o
Sr. João Paulo Ferreira Arantes, assassinado no Município de
Cruzília, em julho de 2006. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 329/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais
pedido de apuração de denúncia formulada pela Sra. Ilda Aparecida
de Carvalho Alexandrino sobre possível desvio de conduta policial
ocorrido em Betim, no dia 27/3/2007.

Nº 330/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de apuração do
assassinato do Sr. Inácio Murta, Prefeito Municipal de Coronel Murta.

Nº 331/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofícios à Corregedoria da Polícia Civil e à Chefia
da Polícia Civil com vistas à apuração de denúncia de uso irregular de
viatura da Polícia Civil e da viatura descaracterizada Siena prata,
placa HAK 8372, pelo filho do Superintendente da Polícia Civil,
apresentada em audiência pública realizada por esta Comissão, no
dia 19/12/2006, em Pains.

Nº 332/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Ministério Público e ao Colegiado das
Corregedorias cópias das notas taquigráficas da audiência pública
realizada por esta Comissão no dia 19/12/2006, com vistas a que
sejam tomadas providências relativas aos atos abusivos e delituosos
supostamente praticados por policiais civis de Pains contra servidores
da Prefeitura Municipal.

Nº 333/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil, à Chefia da
Polícia Civil e ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos
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cópias das notas taquigráficas da audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 19/12/2007, com vistas a que sejam tomadas
providências relativamente aos atos abusivos e delituosos
supostamente praticados por policiais civis de Pains contra servidores
da Prefeitura Municipal.

Nº 334/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Coordenadoria das Promotorias de Justiça
de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico de Minas
Gerais - CPPC - e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - CAO-MA -, sugerindo a
propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade - Adin - em face
da Lei nº 16.133, de 26/5/2006.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ademir Lucas (3), Célio Moreira, Doutor Viana, Tiago Ulisses (3) e
Sebastião Helvécio (6).

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 a implementação da jornada escolar de tempo integral
na rede pública de ensino fundamental do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A jornada escolar diária dos alunos do ensino fundamental

da rede pública estadual será progressivamente ampliada nos termos
e condições estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - Na implementação da jornada escolar de que trata do art.
1º, serão atendidas, prioritariamente, as localidades, os
estabelecimentos de ensino e os educandos cuja realidade
socioeconômica o recomendar, conforme os requisitos e
procedimentos determinados em regulamento.

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no “caput”, serão formadas
comissões coordenadas pelos órgãos competentes, as quais se
responsabilizarão pelas seguintes ações:

I - priorização e mapeamento das localidades e estabelecimentos
escolares de ensino fundamental em que deverá ser implantada a
jornada de tempo integral;
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II - seleção dos alunos que comporão as turmas de freqüência
escolar em tempo integral;

III - acompanhamento e avaliação dos programas e atividades que
complementarão a jornada regular.

Art. 3º - Ao aluno que freqüentar a escola em período integral serão
assegurados:

I - permanência na escola por, no mínimo, sete horas diárias;
II - participação em oficinas pedagógicas complementares às

disciplinas curriculares desenvolvidas no turno regular;
III - acompanhamento e reforço escolar;
IV - a oferta de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer;
V - duas refeições diárias, no mínimo.
Art. 4º - O prazo para implementação da jornada escolar de tempo

integral em toda a rede pública estadual de ensino fundamental será
de no máximo 20 anos, a contar do ano letivo subseqüente à
publicação desta lei.

Parágrafo único - A implementação de que trata o “caput” deste
artigo far-se-á gradativamente ao longo do prazo previsto e
simultaneamente nas diversas regiões do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394,

de 1996, consagrou, em seu art. 34, o princípio da escola em tempo
integral como forma de combater os baixos índices de desempenho,
as elevadas taxas de repetência, a distorção idade-série e a evasão
escolar.

Em sintonia com a LDB, o Plano Nacional de Educação, aprovado
pela Lei nº 10.172, de 2001, instituiu dentre as metas para o ensino
fundamental: “ampliar, progressivamente a jornada escolar,
abrangendo um período de pelo menos sete horas diárias, com
previsão de professores e funcionários em número suficiente; prover,
nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das
famílias de menor renda, no mínimo duas refeições; oferecer apoio às
tarefas escolares e à prática de esportes e atividades artísticas (...)”.
Para o Magistério da Educação Básica, a meta estabelecida pelo PNE
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é “implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo
integral, quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento
escolar”.

A Secretaria de Estado da Educação implantou, em 2005, o projeto
Aluno de Tempo Integral, como uma das ações integradas ao
Programa Escola Viva, Comunidade Ativa, presente em 166 unidades
escolares. No entanto, o programa concentra as suas ações na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos que os alunos das
escolas públicas da Região Metropolitana são expostos em grau
acentuado a problemas graves como a violência e as drogas. Porém,
esses males e outros de ordem socioeconômica afetam também
crianças e adolescentes em todas as regiões do Estado, redundando
em desempenho escolar insuficiente, desestímulo para o estudo,
evasão e atraso escolar.

O Plano Nacional de Educação já completou cinco anos de vigência
e pouco tem sido feito até agora para atingir os objetivos com relação
à escola em tempo integral, se considerarmos a extensão da rede
estadual de ensino fundamental, que contava, conforme o Censo
Escolar de 2004, com aproximadamente 1.800.000 de alunos
matriculados.

Com a ampliação da jornada diária nas escolas, o Estado não
somente garantirá à população de baixa renda o direito ao ensino
formal, como estará tornando a escola um espaço efetivo de formação
integral do aluno. As crianças oriundas de famílias de classes
desfavorecidas muitas vezes têm na escola sua única oportunidade
para desenvolver suas aptidões e potencialidades. Cabe aos sistemas
de ensino criar estruturas capazes de atender às necessidades do
aluno de reforço escolar, de estímulo à leitura e de atividades
culturais, artísticas e esportivas, como forma de aprimorar seu
aproveitamento escolar, resgatar sua auto-estima e despertar sua
motivação para aprender e criar.

Grande parte dos pais de alunos carentes trabalham em período
integral. A criança, ao sair da escola no turno regular, se não assistida
pelos pais, fica à mercê da violência e do ócio improdutivo. Ao
permanecer na escola, é oferecido a essa criança espaço qualificado
de convivência e de aprendizagem. O regime integral promove maior
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integração entre escola e comunidade e compreensão interdisciplinar
do conhecimento. Haverá uma integração entre as disciplinas
obrigatórias do currículo e as disciplinas complementares, como artes,
esportes, informática, línguas, empreendedorismo, cidadania, que
buscam criar um cotidiano escolar mais dinâmico e prazeroso.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Transporte e de Cultura e dos Deputados
Deiró Marra (2) e Juninho Araújo (3).

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, membros da imprensa, telespectadores da TV
Assembléia.

Os ataques violentos do Líder da Maioria nesta Casa ao Presidente
Lula e a forma deselegante como foi tratada a nossa Bancada
demonstram uma forma equivocada de fazer política no Brasil, que
muito pouco contribui para solucionar nossos reais problemas, pois
está pautada apenas na tentativa de desqualificar o governo federal,
simplesmente, sem reconhecer que avanços importantes e estruturais
estão acontecendo em nosso país. Basta lembrar a herança
fracassada do governo FHC, que acreditava que somente a
privatização e a desmontagem do Estado seriam suficientes para
retomar taxas mais altas de investimentos, portanto de crescimento
econômico, o que não aconteceu.

Dessa forma, percebemos os esforços estéreis desses partidos em
não reconhecer avanços inquestionáveis no governo Lula. Gostaria de
citar, por exemplo, a importância do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC -, um programa direcionado para o crescimento
econômico e a geração de emprego. Há questões relativas ao PAC
que interessam a todos, ao País. O PAC é um programa que
apresenta cinco eixos de atuação: investimento em infra-estrutura,
estímulo ao crédito e ao financiamento, melhoria do ambiente de
investimento, desoneração e aperfeiçoamento do Sistema Tributário
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Nacional e medidas de melhoria da qualidade da política fiscal de
longo prazo. O PAC retoma um papel ativo do Estado, principalmente
na coordenação das expectativas de investimento dos agentes
privados.

Para a expansão econômica de, ao menos, 5% ao ano, o governo
federal se propõe implementar novas medidas de desoneração
tributária, redução da burocracia e ampliação do crédito e a criar um
ambiente de confiança jurídica e de rentabilidade de mercado, para
que recursos privados, em parceria com a esfera pública, eliminem os
gargalos de crescimento. O programa aposta em geração e
transmissão de energia, uso de energias alternativas, saneamento,
desenvolvimento urbano e na logística de transportes. O PAC irá
aplicar, em quatro anos, um total de investimentos em infra-estrutura
na ordem de R$503.900.000.000,00.

Outra inovação de profundo impacto social será o incentivo ao
desenvolvimento de setores, como a TV digital, semicondutores,
microcomputadores e microempresas. A inclusão, a pesquisa e a
produção de novos equipamentos digitais geram empregos em escala
e oferecem qualificação profissional para a sociedade do
conhecimento. Os maciços investimentos em saneamento básico e
moradias populares vão alterar, significativamente, a qualidade de
vida da população e gerar novas oportunidades de trabalho.

A oposição raivosa ao governo Lula prefere não mencionar que, nos
últimos quatro anos, foram gerados mais de 100 mil empregos formais
por mês, em contraste com 8 mil empregos por mês no governo
Fernando Henrique Cardoso. Sabemos que isso ainda é pouco, tendo
em conta a necessidade de incorporar mais brasileiros ao mercado
formal. Daí a importância do PAC lançado pelo governo federal. Em
quatro anos, alcançaremos cerca de R$500.000.000.000,00 em
investimentos produtivos, sendo mais de R$60.000.000.000,00 em
habitação e saneamento.

O discurso vazio e raivoso da oposição ao governo Lula prefere
ignorar também os avanços na área social. Não querem reconhecer a
importância do programa Bolsa-Família, hoje beneficiando mais de 11
milhões de famílias, como instrumento de combate à pobreza e de
redução da desigualdade da renda no Brasil. Preferem omitir que as
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condições do programa incentivam a vacinação das crianças e a
permanência delas na escola, além de possibilitar o acesso das
famílias pobres a outros serviços, tais como a conta bancária.

Não é possível desconhecer os investimentos no Plano de
Desenvolvimento da Educação anunciado pelo governo, somados aos
recursos federais previstos para o Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb -, que totalizarão cerca de R$13.500.000.000,00 de
investimento nos próximos quatro anos. Essas iniciativas somam-se
às ações já em andamento, como o Bolsa-Família, o ProUni e a
expansão do ensino técnico e da universidade pública. Além disso,
nos próximos dois anos, 15 novas unidades do Cefet serão instaladas
em Minas Gerais. Para ser construtiva à república brasileira, a
oposição ao governo Lula precisa reconhecer, por exemplo, a
importância do Pronaf e os avanços da reforma agrária. A agricultura
familiar recebeu mais de R$9.000.000.000,00 em investimentos e
planos de subsistência. E, ainda que se destaque o papel do
agronegócio nas exportações brasileiras, devemos lembrar da
importância da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma
agrária na geração de empregos - 77% do emprego rural - e na
produção de alimentos para o mercado interno -38% do PIB agrícola.

Infelizmente, a oposição que insiste na CPI do Apagão Aéreo,
mesmo quando a razão desse problema - a posição dos controladores
de vôo - já seja do conhecimento de todos, é a mesma que se
recusou, num passado recente, a investigar as causas do “apagão” da
energia elétrica, que produziu prejuízos muito maiores para a
economia e para a população.

Além de resolver o problema do “apagão”, herdado do governo FHC,
o governo do Presidente Lula criou o programa Luz para Todos, que
beneficiou 12 milhões de pessoas que não tinham acesso à energia
elétrica, das quais 10 milhões vivem no meio rural.

Esse grande projeto de inclusão social desse contingente de
brasileiros prevê investimentos de R$9.500.000.000,00 do governo
federal. O programa Luz para Todos já gerou mais de 120 mil
empregos diretos e indiretos no País.

Problemas nacionais precisam ser resolvidos, e não utilizados como



278

tribuna política por políticos comprometidos apenas com seus
interesses privados. Fomos eleitos para defender os interesses
públicos, por isso espero que a oposição ao governo Lula, mesmo
fazendo seu papel, tenha posicionamento de oposição construtiva,
como estamos fazendo aqui, nesta Assembléia, em relação ao
Governador Aécio Neves.

Gostaria de apresentar como exemplo a recente experiência do
Norte de Minas. Os oito Deputados eleitos pela região formaram um
bloco, deixando para trás as divergências partidárias e as picuinhas,
para juntos defendermos os interesses da região. Já conseguimos
muitos avanços. Na semana passada, obtivemos do governo federal,
por meio do DNIT, a confirmação de que serão investidos recursos na
BR-135, na duplicação do trevo Sete Lagoas a Curvelo, na
recuperação e na adequação do trecho Curvelo a Montes Claros e na
pavimentação do trecho Itacarambi, Manga e Montalvânia, ligando
essa região ao Estado da Bahia.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Saúdo o nosso
Líder da Minoria, Deputado Paulo Guedes. Quero apenas salientar a
minha discordância - com todo o respeito - em relação a tudo que foi
falado das obras do governo Lula. Na verdade, se formos resumir - e a
imprensa especializada já o fez -, os primeiros quatro anos do governo
Lula, do ponto de vista econômico, foram muito semelhantes aos
primeiros quatro anos do governo Fernando Henrique Cardoso. A
diferença é que o governo FHC pegou grandes crises mundiais, ao
contrário do que ocorreu no primeiro mandato do Presidente Lula.

Quero salientar rapidamente que as críticas feitas ao governo Lula
nos parecem procedentes. Relativamente ao “apagão” aéreo,
mostramos aqui que há certo desequilíbrio na administração do
tráfego aéreo, quando o governo gasta mais dinheiro com diárias que
com o pessoal da Anac. Acreditamos que há um certo desequilíbrio,
do ponto de vista político, quando o governo retira recursos do
Ministério da Saúde e os destina à construção de ginásios para os
Jogos Pan-Americanos, evento que ocorrerá neste ano. Essas são as
críticas.

Já do ponto de vista ideológico, temos de concordar que há uma
certa discordância entre a Oposição e nós, mas sem dúvida, do ponto
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de vista administrativo, o governo do PSDB foi muito, muito, muito
superior ao atual governo Lula. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Relativamente ao crescimento
econômico, acredito que o nobre companheiro Lafayette de Andrada
não acompanhou os jornais nos últimos dias. O próprio IBGE fez uma
revisão e mostrou que o crescimento dos quatro anos do governo Lula
foi muito superior aos últimos quatro anos do governo FHC.

Quanto aos outros assuntos, basta irmos às regiões mais
esquecidas e perguntarmos aos trabalhadores rurais e às pessoas
excluídas nas periferias, consultar as pesquisas, e até a própria
reeleição do Presidente Lula, que colocam por terra as afirmações do
nobre companheiro.

Mas eu gostaria, antes de encerrar, de lembrar também da gestão
anterior do Fernando Henrique no que se refere ao tratamento
dispensado ao governo de Minas Gerais. Todos aqui se lembram da
forma como o Estado de Minas Gerais foi tratado pelo governo do
PSDB, de Fernando Henrique Cardoso. O nosso Estado foi tratado a
pão e água. Além de não haver nenhum investimento significativo, os
bloqueios de recursos das contas do Estado eram constantes. Isso foi
notório. Foi a pior fase em Minas Gerais, com a perseguição histórica
ao Governador Itamar Franco.

Lembro ainda que, quando o Governador Itamar Franco era
Presidente da República, Fernando Henrique era Ministro do seu
governo. E Itamar Franco foi o responsável pela sua eleição à
Presidência da República. Além de tratar mal o Estado, o governo
Fernando Henrique se mostrou muito ingrato até com os
companheiros que o conduziram ao poder.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Agradeço muito a V. Exa.
por me conceder este aparte. Estou ouvindo, com muita atenção, o
seu pronunciamento. Respeito muito as suas palavras e concordo
com algumas delas, mas, com outras, lamentavelmente não posso
concordar. Gostaria de lembrar-lhe que, no final do mandato do
Governador Itamar Franco, o governo de Minas recebeu do
Presidente Fernando Henrique Cardoso uma considerável soma, que
seria utilizada para a restauração das estradas no Estado. E o
governo daquela época resolveu, por sua própria deliberação, utilizar
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esses recursos de outra maneira, até para pagamento do 13º salário
do funcionalismo público de Minas Gerais. Então, não podemos
criticar o Presidente Fernando Henrique e o seu governo por ter
penalizado Minas Gerais. Não foi bem assim.

Por outro lado, gostaria também de lembrar a V. Exa. - tenho uma
boa relação com o Itamar Franco, mas é bom lembrarmos - que a
relação não foi boa bilateralmente, porque não houve a mão estendida
de nenhum dos lados. É preciso reconhecermos isso. Criticar só um
lado talvez não corresponda à verdade total dos fatos.

Agradeço a V. Exa. o aparte.
O Deputado Paulo Guedes - Concordo, em parte, com a fala de V.

Exa., em relação ao repasse de R$780.000.000,00 ao Estado, no
último mês do governo Fernando Henrique. Esse acerto foi conduzido
pelo atual Presidente da Câmara, que hoje é nosso Governador.
Infelizmente, esses recursos não foram usados para a devida
finalidade.

Esses recursos não foram utilizados da forma devida. A minha
região - Manga, Montalvânia e São João das Missões - foi a mais
penalizada. Ficamos cinco anos sem ter acesso a nada. A estrada
ficou 10 anos sem que se passasse uma máquina, e só agora está
sendo resolvido o problema. Portanto essa transferência pode ter
ajudado o Estado a regularizar as contas para o futuro Governador
Aécio Neves, mas, do ponto de vista estrutural, não significou nada,
porque nenhuma estrada recebeu nem sequer um centavo desses
recursos repassados.

Finalizando, gostaria de lembrar e parabenizar o Líder do governo,
Deputado Mauri Torres, que, como sempre tem feito nesta Casa,
procurou a nossa Bancada para respaldar a boa convivência; gostaria
de agradecer-lhe. Gostaria, também, de parabenizar o nosso
Presidente pela condução dos trabalhos.

Lembro, ainda, que o governo do Presidente Lula trata o Estado de
Minas Gerais com outros olhos. Nunca se investiu tanto no Estado
como agora, sem nenhuma restrição pelo fato de o Governador Aécio
Neves ser do PSDB. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas.
Parabenizo o Líder da Minoria, Deputado Paulo Guedes, assim como
o Deputado Carlos Mosconi, que muito bem relembrou parte
lamentável da nossa história: o acordo do governo federal, ou seja, do
Fernando Henrique com o Governador Itamar, juntamente com o
Presidente da Câmara, que posteriormente ganhou as eleições. O
Presidente da Câmara tomou posse no dia 1º de janeiro daquele ano
como Governador do Estado.

Foi feito um triângulo. Os três - Fernando Henrique, Itamar e Aécio
Neves - receberam recursos de quase R$1.000.000.000,00. Na
época, tudo foi oficializado. Quem estava no governo, em transição,
era o Governador Itamar Franco, no entanto a assinatura oficial foi do
Itamar, que entrou em acordo com o governo federal e assinou que
recebeu trechos das estradas federais. Passaram para o Estado
quase R$1.000.000.000,00, mas nenhum centavo foi aplicado nas
estradas. Realmente esse fato lamentável penalizou muito a
população de Minas Gerais em todas as suas regiões, isto é, a do Sul
de Minas, do Norte, do Triângulo, do Jequitinhonha e Região
Metropolitana.

Gostaria de, mais uma vez, agradecer nossa expressiva votação.
Agradeço a toda a população de Minas Gerais, pois tivemos mais de
120 mil votos. Fui um dos Deputados mais votados do PT no País, o
que nos deixa muito orgulhoso. Podem ter certeza de que retribuirei
toda essa confiança com muito trabalho.

Todavia, também gostaria de lamentar um fato. Infelizmente a
população ganhará, no domingo de Páscoa, mais um presente de
grego. Já está estampado nos jornais mais um reajuste sobre a conta
de energia elétrica. “A estatal pede aumento médio de 23,35%”. Foi o
maior aumento já solicitado pela Cemig em toda a história do nosso
País. O reajuste autorizado foi de 6,5%. Realmente é lamentável esse
aumento, bem acima dos índices da inflação.

Quero compartilhar com V. Exas. uma notícia do “Estadão”, do dia
31/5/2006: “Energia elétrica é 42% mais cara em Minas Gerais”, assim
como notícias do jornal “O Tempo”, de 1º/6/2006: “Energia da Cemig é
a 2ª mais cara do País. Tarifa de energia subiu mais de 100% no
governo Aécio. De 2003 a 2005, enquanto a inflação média do INPC
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ficou em 21%, a tarifa de energia elétrica subiu 100%. Nos últimos 10
anos, o aumento da conta de energia elétrica do consumidor
residencial foi de 464%. O imposto sobre a energia elétrica no Estado
de Minas Gerais é o mais caro do Brasil. Em Minas Gerais, enquanto
as indústrias pagam, já caro, 18% de ICMS sobre a energia elétrica, o
cidadão comum paga o imposto de 30%”. Mais a tarifa, o ICMS chega
a mais de 40%, mais caro que no Paraná, no Espírito Santo, em Santa
Catarina, em Goiás, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Em
Minas Gerais, temos o maior ICMS.

Em nosso Estado, há uma questão cultural. Lembro-me de que
Tiradentes foi esquartejado por muito menos, ou seja, por 20%.
Chegamos hoje a pagar o dobro de tributação sobre a energia elétrica.

Os aumentos sobre a conta de água - para residências, comércio,
indústria e áreas públicas, como hospitais e escolas -, a partir do dia
1º/3/2007, conforme tabela que possuo, chegaram a 37%. Esse
aumento foi exorbitante. Nossa conta de água também é uma das
mais caras do País.

Em Minas, a energia é a mais cara, a água é a mais cara. O ICMS
sobre o álcool é de 25%, enquanto, em São Paulo, é de 12% e, em
Goiás, 15%. A tributação, enfim, tudo aqui é mais caro. Minas investe
na universidade estadual menos que outros Estados. Se, por um lado,
a população paga mais impostos, por outro, na hora de haver mais
investimento e valorização do servidor, ocorre o contrário. Tudo ocorre
às avessas. Aqui é totalmente diferente. O cidadão paga mais, mas,
na hora de receber os benefícios do poder público, recebe menos.

O Deputado Sargento Rodrigues falou de algo muito sério. Os
policiais do Estado de Minas Gerais recebem uma das piores
remunerações de todo o País. No tocante a essa questão, encontram-
se em 17º lugar.

O mesmo acontece com nossos professores, já que muitos
percebem, como salário-base, menos de um salário mínimo. Os
Defensores Públicos recebem a pior remuneração do País. Por isso
estiveram aqui ontem, em mobilização. Isso ocorre também com os
servidores das áreas da saúde e da segurança.

Além disso, não se investe na pesquisa e na extensão da Uemg. Ou
seja, não há investimento na área da educação. Há alguns dias,
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encontrei-me com uma jovem que faz parte do diretório dos
estudantes da Uemg. Ela me disse que as aulas serão interditadas,
porque um pedaço de reboco caiu na cabeça de um estudante, que foi
parar no hospital. Temos de realizar uma audiência pública, porque a
Uemg será paralisada, já que não há condições de funcionar. A
construção de um “campus” ficou apenas na promessa. Refiro-me
também à idéia de se descentralizarem os “campi” avançados da
Uemg em todas as regiões do Estado. O ensino público gratuito e de
qualidade até hoje não se transformou em realidade.

Na verdade, eles retiram com uma mão e dão com a outra. No que
tange à questão da água, a tarifa de esgoto foi reduzida. Tenho aqui a
tabela: “A tarifa de esgoto teve uma redução média de 16%”. Ocorre,
porém, que o aumento da tarifa de água foi de mais de 30%. Então, a
água aumentou, em média, mais de 16%. Por isso, digo que eles
retiram com uma mão, mas aumentam com as duas. Desse jeito,
ninguém agüenta.

Infelizmente, dispomos de poucos mecanismos de divulgação, de
comunicação dos fatos à população. Para fazer referência à questão
cultural de Minas Gerais, lembro Tiradentes. Estou falando das
medidas despropositadas que se tentou praticar aqui no passado. Há
pouco tempo, tentou-se cobrar uma taxa para chamar a polícia. Nesse
caso, os valores a serem pagos pela população iriam variar, conforme
o deslocamento do policial: se este fosse a pé, o cidadão pagaria
R$12,00; se fosse de moto, R$15,00; de carro, R$27,00. Todos esses
valores são unitários. Assim sendo, se houvesse quatro policiais em
uma viatura, seria mais fácil o cidadão negociar com os bandidos que
chamar a polícia.

Se não bastasse, queriam cobrar pelo boletim de ocorrência.
Podemos imaginar, por exemplo, uma ocorrência em um horário em
que os Bancos estivessem fechados. A situação seria até engraçada.
Suponhamos que certa pessoa precisasse fazer um boletim de
ocorrência. Diante disso, teria de dizer: “Espere aí, pois vou ao Banco
pagar a tarifa, entregar o comprovante ao policial para que ele faça a
boletim de ocorrência”. E se isso ocorresse em uma sexta-feira à
tarde? O cidadão teria de esperar para pagar o boletim de ocorrência
na segunda-feira.
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Houve um aumento do IPVA, que, em nosso Estado, também é mais
caro que nos demais. Esse aumento, no que tange a motos e a
veículos utilitários, chegou a quase 100%. Por que isso ocorreu?
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se dá remissão a
uma empresa, é preciso fazer a compensação. Nesse caso, a quem
se deu a remissão? Às locadoras de veículos. No final do ano, elas
ganharam de presente de Natal praticamente 50% de desconto no
IPVA e na taxa de licenciamento. Quem paga a conta? A legislação
prevê que é preciso fazer a compensação. E como a fizeram?
Aumentando o IPVA e a taxa de licenciamento para proprietários de
motos e de veículos utilitários, a exemplo do feirante e do mototaxista.

Ressalto ainda que as custas judiciais sofreram um aumento de
cerca de 800%, o que praticamente impediu as pessoas mais pobres
de ter direito à Justiça. Queriam cobrar também R$6,00 por atestado
de antecedentes criminais, que, aliás, é exigido de quem está à
procura de emprego. Ou seja, quem está desempregado e não tem
dinheiro sequer para o transporte, como conseguiria pagar pelo
atestado? Com esse pensamento, conseguimos derrubar essa
cobrança.

Queriam cobrar uma taxa pelo processamento da folha do servidor,
exigida em caso de empréstimo. O valor da taxa de incêndio das
residências chegaria a quase R$500,00. Durante mais de dois anos,
brigamos nesta Casa. Muitas pessoas diziam: “Você é doido, não vai
conseguir”. No entanto, não desistimos. Batemos o pé e fomos até o
fim: aprovamos uma emenda que revogou a taxa de incêndio para as
residências, por entender que se tratava de um despropósito com a
população, já tão penalizada com taxas e impostos. Portanto,
conseguimos impedir mais uma taxa, a taxa de incêndio para as
residências.

No STF há um processo iniciado pelo Bloco PT-PCdoB, em que se
questiona a taxa de incêndio do comércio e da indústria. Espero que
esta também seja derrubada o mais rápido possível, por se tratar de
caso de bitributação.

Vou explicar o que é taxa. Por exemplo, quando alguém coloca uma
carta nos Correios, está pagando uma taxa pelo serviço prestado. Se
alguém vai a um cartório e faz uma autenticação, também paga uma
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taxa. Então, não há como mensurar a questão do incêndio. Todas as
residências do Estado vão pegar fogo? Com muita luta, conseguimos
impedir a cobrança dessa taxa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Weliton
Prado, parece que estamos em países diferentes e em Estados
diferentes. V. Exa. disse que o funcionalismo se encontra em situação
de penúria, mas não mencionou que foi neste governo que os
funcionários, depois de vários anos, conseguiram passar a receber os
salários em dia e o 13º salário em dezembro, antes do Natal. V. Exa.
também falou de aumentos altíssimos de percentuais de água, esgoto,
etc. Mas o percentual não pode servir de parâmetro, ou seja, o
percentual de 40% sobre R$0,30 não passa de R$0,20.

É preciso ter serenidade, quando se lida com números. É preciso
usar os números reais. Estou com os dados da Copasa. Mais de 90%
dos clientes residenciais da Copasa consomem até 20 mil litros de
água por mês. Desses, 26% não terão reajuste em suas contas, e
outros 27% terão reajuste abaixo do índice da inflação. Será um
reajuste de R$3,00 por mês, menos de R$0,12 por dia. Se jogarmos
esses valores em termos percentuais, pode parecer uma enormidade.
Primeiro, é preciso ver o que esses números representam de fato.

V. Exa., como membro da Oposição, tem obrigação de fazer críticas.
Isso se deve ao fato de que a Oposição é importante no sistema
democrático. Deve fazer críticas, sim, ao governo. Mas é preciso olhar
o exemplo do governo federal, que oprime o cidadão e as empresas
com as taxas de impostos que chegam a 40% da arrecadação do
País. A verdade é que o empresário que produz trabalha por quase
seis meses para pagar impostos para a União. Muito obrigado pelo
aparte.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Lafayette de Andrada, não há
argumentos contra fatos. Tudo está comprovado conforme os
documentos. Quanto aos salários dos servidores, receber o salário até
o quinto dia útil e o 13º salário é um direito deles. No caso, o governo
não está fazendo nada de mais. O governo entrou e, infelizmente,
jogou todos os problemas do Estado nas costas do servidor. Retirou
até um abono de R$45,00. O servidor não está tendo um atendimento
da saúde. Ele paga o Ipsemg, mas não é atendido. A dívida do Estado
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para com o Ipsemg chega a quase R$800.000.000,00.
Aproveito a presença da imprensa para fazer uma denúncia quanto

à cobrança da água que está totalmente ilegal. Daremos entrada a
uma ação no Ministério Público, porque esse aumento da água fere a
legislação. Provarei essa situação. Não bastasse a norma em apreço,
que foi publicada no dia 17/2/2007, que passou os novos valores
tarifários a serem aplicados a partir de 1º/3/2007, ou seja, menos de
15 dias antes de sua vigência, surpreendendo o contribuinte.

A Resolução nº 22/2007 foi violada, flagrantemente, em relação ao
disposto na Lei nº 11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e determina que o reajuste e as revisões de tarifas
devem-se tornar públicos com a antecedência mínima de 30 dias em
relação à sua aplicação, conforme o art. 39. Nesse caso, o governo
feriu disposição expressa de lei.

Tenho as tabelas. Se o cidadão consome de 6m³ a 10m³ de água,
ao passar a tarifa de R$0,41 para R$0,52, haverá um aumento de
25%. O aumento de 20% a 40%, conforme observado pelo Deputado,
resultou em um aumento de 29%. A população não agüenta os
aumentos da Copasa, da Cemig, do IPVA, do ICMS do álcool e de
vários produtos acima da inflação. Infelizmente, os investimentos na
área social têm sido muito pequenos. Os investimentos feitos nessa
área são, praticamente, os do governo federal.

Na área da habitação, são investimentos do governo federal, da
CEF, e o mesmo ocorre com a segurança pública. Se as Prefeituras
não realizarem convênio com as Polícias Militar e Civil, infelizmente as
forças de segurança pública terão de parar, pois não há dinheiro para
comprar papel higiênico, para pôr gasolina nem para fazer a
manutenção de veículos. São arrecadados quase R$400.000.000,00
para o Orçamento do Estado, com taxas na área de segurança
pública, que, infelizmente, não são aplicadas na área.

Lamento o presente de grego que a população receberá no
Domingo de Páscoa: o aumento da tarifa de energia elétrica. Isso é
lamentável. Obrigado.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor
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Viana; Sr. Secretário, Deputado Tiago Ulisses; Deputados,
Deputadas, servidores da Casa, profissionais da imprensa, público
das galerias, telespectadores da TV Assembléia, boa tarde.

O que me traz aqui é uma preocupação que pude compartilhar com
V. Exas. Os jornais desta semana publicaram essas notícias, e recebi
um “e-mail” com as fotos do que ocorreu em Três Marias esta
semana. Trata-se de alguém que está preocupado não só com a
questão ecológica, mas também com a questão do turismo, e tenho a
honra de presidir a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

Poderíamos chamar de vacilo o fato ocorrido em Três Marias, que
não se justifica, considerando-se o tamanho da empresa, a
responsabilidade com o meio ambiente e o certificado ISO. Houve
deslize a ponto de se permitir que ocorresse um desastre como o de
Três Marias. Segundo estimativas, houve a morte de 7t de peixes.
Falo também como pescador, porque amo o rio. É uma área que visito
constantemente, porque gosto de estar no rio e de pescar. Aliás, é o
meu esporte favorito.

É inadmissível que aconteça uma situação como essa e, às vezes,
permaneça apenas no limite da multa, que é muito baixa,
considerando-se o tamanho do desastre. Não ouvi nenhum
pronunciamento acerca dessa questão, mas imagino que os
Deputados e Deputadas têm a mesma preocupação e o mesmo foco.
Registro minha indignação com o fato, embora se possa alegar que foi
um acidente, mas um acidente possível de ser evitado.

Situações como essa só trazem prejuízos, e isso afasta o turista da
região. Se começarmos a matar a principal atração turística da região,
que é o lago, e conseqüentemente o Rio São Francisco, que está na
seqüência da represa, as pessoas que optarem pelo turismo nessa
região buscarão outros lugares, à medida que ela for morrendo.

Como se não bastasse, lá existe um problema seriíssimo decorrente
dos danos causados pela Companhia Mineira de Metais. São
desastres de proporções absurdas, como, por exemplo, o último, em
que morreram cerca de 20 mil surubins. Pude ver esses peixes sendo
recolhidos do rio, peixes de 30kg a 40kg. Quantos anos serão
necessários para que um peixe dessa espécie chegue a esse peso?
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Imagino que não menos do que 15 ou 20 anos. O Deputado Durval
Ângelo me sinaliza dizendo que esse tempo pode ser menos. Mas, de
acordo com os meus acompanhamentos, para que essa espécie
alcance esse peso, vai levar algo em torno de 15 anos. Ele pode até
crescer muito rápido numa primeira fase, mas, depois, crescerá mais
lentamente.

Não me vou ater ao aspecto temporal. A importância do assunto
está no seu tratamento. Crimes ambientais estão sendo cometidos.

Conversei com um grande interessado pelo rio e defensor da
bandeira dos pescadores naquela parte do Rio São Francisco e posso
afirmar que esse homem é talvez, hoje, um dos mais envolvidos e
interessados na preservação. Ele me dizia que, nas reuniões que
acontecem para discutir o problema da agressão ao rio e,
principalmente, dessa agressão cometida pela Companhia Mineira de
Metais, não se chega a um acordo, porque essa empresa lá se
instalou, na beirada do Rio São Francisco, numa época em que não
havia a chamada consciência ecológica. Isso é um absurdo.

Em nenhum canto do mundo se pode conceber que alguém vá
licenciar uma empresa altamente poluidora na beirada de um rio
maravilhoso como o São Francisco. Em canto nenhum do mundo, isso
seria aceito.

Na outra ponta está uma outra situação complicadíssima, que é a
geração de emprego e renda. Sob o argumento da geração de
emprego, permite-se que a referida empresa continue ali instalada.
Além do mais, vez ou outra, não sei se acidentalmente ou não,
Deputado Vanderlei Jangrossi, o rio é tomado pelo veneno, e os
peixes começam a boiar. É uma situação delicada.

E agora, para piorar, vem o problema da Cemig. Esperamos, sim,
que seja tomada uma providência e que a Cemig se conscientize, não
por causa da multa, porque, para alguns, pagar a multa é muito
melhor. Esse é o caso da Companhia Mineira de Metais, porque, às
vezes, é muito mais interessante para ela pagar uma multa em virtude
de um desastre produzido.

O instituto da multa é bom, mas, ao mesmo tempo, é pernicioso,
dado o poderio econômico das empresas. Muitas vezes, é melhor
pagar a multa e continuar na ação, na prática.
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Registro aqui essa minha preocupação e espero que o nosso amigo
Norberto, grande pescador e cuidador daquele pedaço do rio, da
ponta para baixo até o Pontal do Abaeté, que é uma região linda,
maravilhosa, continue atento a isso. Quem não conhece precisa
conhecer. Às vezes, fazemos tanto turismo longe de Minas Gerais e
também para fora do Brasil, enquanto temos aqui paisagens
maravilhosas para serem vistas e usufruídas.

Deixo registradas estas minhas palavras e espero que a referida
situação seja tratada com a devida importância que tem, para que
possamos, em relação ao turismo, ter os nossos rios em perfeitas
condições de receber o turista e de fazer com que ele volte a esses
lugares, criando, assim, um efeito de bola-de-neve, ou seja, um
volume maior de pessoas interessadas no turismo proporcionado
pelos nossos rios, especialmente pelo Rio São Francisco.

Aproveito, que ainda tenho tempo, para falar sobre outro rio que
também está no centro da nossa preocupação: o Paraopeba, de que
gosto muito. É um milagre ainda haver vida ali, tendo em vista a
quantidade de detritos que é jogada nele. Deputado Gustavo
Valadares, se alguém quiser ter noção do volume de lixo que o rio
recebe, basta ir ao local denominado Barra do Paraopeba, em
Felixlândia, no encontro com a represa. Por incrível que parece, esse
material não precisaria chegar ao rio, porque a maioria é composta de
garrafas PET.

Creio que seja a hora de começarmos a fazer um trabalho sério com
o produtor de lixo, obrigando-o a dar uma destinação final aos dejetos.
Existem controvérsias quanto ao processo de decomposição do lixo.
Alguns dizem que o plástico leva em torno de 400 anos para se
decompor, outros dizem que são 100 anos. Na verdade, é muito fácil
produzir garrafas PET. As empresas estão ganhando rios de dinheiro
com o seu fornecimento, mas não têm a responsabilidade de dar fim
ao que produzem. Sendo assim, o material vai parar na natureza, nas
águas do Paraopeba. Como disse anteriormente, é um grande milagre
haver vida nesse rio - e vida fantástica, como a de peixes de 60kg a
70kg. Eles sobrevivem ali, no meio de todo esse lixo.

É importante abordar esse assunto e despertar a consciência dos
interessados e dos que de fato amam o Rio Paraopeba.



290

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Muito obrigado pela
oportunidade, Deputado Vanderlei Miranda. Parabenizo-o por seu
pronunciamento. É gratificante para nós, do PV, perceber que a cada
dia mais Deputados desta Casa estão-se preocupando, estudando e
debatendo a questão ecológica.

Para nós que somos votados em São Roque de Minas, na nascente,
em Iguatama, Arcos, Lagoa da Prata e Moema - de onde veio uma
comitiva hoje -, discutir sobre o alto São Francisco é muito importante.

Conversei agora com o Presidente, Deputado Doutor Viana, a
respeito do lamentável acidente advindo de algum problema com a
Cemig. Precisamos discutir e emitir parecer para que a nossa
empresa Cemig, maior patrimônio de Minas Gerais, evite que novos
acidentes dessa natureza aconteçam nos rios de Minas Gerais. O São
Francisco, tão prejudicado com a transposição, não pode ser afetado
por mais um problema de natureza ecológica e econômica. Muito
obrigado.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Obrigado, Deputado
Vanderlei Miranda. Parabenizo V. Exa. por essas palavras. Tenho
acompanhado o seu trabalho na Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, conduzida com dinamismo.

Vários requerimentos foram aprovados buscando potencializar essa
que é uma das maiores fontes de renda e aptidão do Estado de Minas
Gerais: o turismo. Não há como não falar de turismo sem falar de
preservação ambiental, sobretudo em Minas Gerais. Portanto, é
oportuno, urgente e importante - especialmente num momento em que
se discute muito a questão do meio ambiente - nós, parlamentares,
sermos protagonistas desse novo tempo de preservação junto ao
governo. Além de evitarmos desastres ecológicos, com degradação
até irreversível do meio ambiente, pois uma coisa gera a outra. São a
água, os peixes, o ar... Podemos contribuir para o crescimento do
turismo no nosso Estado de Minas Gerais.

Certamente esse é um grande potencial que Minas Gerais tem para
explorar.

Deputado Vanderlei Miranda, parabéns pelas palavras. Associo-me
a esse protesto e, ao mesmo tempo, a essa preocupação em relação
à contaminação dos Rios São Francisco e Paraopeba. Realmente
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precisamos fazer algo urgente. Obrigado.
O Deputado Vanderlei Miranda - Deputado Eros Biondini, obrigado

pela intervenção, pelo aparte.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar o Deputado

Doutor Viana - Presidente em exercício -, a Mesa, os Deputados
presentes no Plenário, os telespectadores que nos vêem, os
servidores desta Casa e a imprensa.

Hoje há aqui uma coincidência de temas, que, aliás, estão sendo
tratados pelos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Miranda. Quero
aproveitar para aprofundar esses temas relacionados à água, ao meio
ambiente e à questão da educação.

Recebemos uma denúncia apresentada pela Federação de
Pescadores Artesanais do Estado de Minas Gerais, pelas Colônias de
Pescadores de Minas Gerais, pela Comissão Pastoral da Terra - CPT
- e pelo Movimento Capão Xavier Vivo. Esses movimentos sociais
apresentaram uma denúncia, que já foi citada pelo Deputado
Vanderlei Miranda. Lerei, na íntegra, a avaliação dos movimentos
sociais sobre esse caso da mortandade dos peixes em Três Marias. (-
Lê:)

“Cemig provoca mortandade de peixes no Rio São Francisco, em
Três Marias. Os pescadores da Colônia de Pescadores do Rio São
Francisco, em Três Marias, vinham alertando a Cemig para o risco de
mortandade de peixes caso o vertedouro da barragem fosse fechado,
mas os alertas não foram ouvidos pela Cemig. Resultado: barcos e
mais barcos, caminhões e caminhões de peixes foram mortos - todos
com, no máximo, 50cm de tamanho”.

Hoje cedo, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o
Secretário José Carlos Carvalho confirmou que, de fato, já somam
mais de 10t de peixes mortos.

“Dia 30 de março, por volta das 20 horas, a Cemig fechou, sem
necessidade, o vertedouro da Usina Hidrelétrica Barragem de Três
Marias. Não havia necessidade de fechar o vertedouro, pois neste ano
choveu muito, e há muita água represada na barragem. Os peixes, em
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piracema, estavam tentando subir o rio. Impedidos pela barragem,
ficaram encantoados em uma ‘bacia de água’ de cerca de 30m por 6m
- uma imensidão de peixes. Como o vertedouro foi fechado, a água
parou de ser renovada, o oxigênio na água acabou, e os peixes
morreram. Outros milhares de peixes foram tragados para dentro das
turbinas. Segundo o Sgt. Eduardo Figueiredo, da Polícia Militar
Ambiental, dentro de uma máquina - uma turbina - há
aproximadamente 4t de peixes, que foram mortos quando a turbina
começou a funcionar. Por falta de oxigênio na água da ‘bacia’, a
mortandade de peixes aconteceu e continua acontecendo.”

Há ainda um pronunciamento, ou seja, um depoimento do pescador
Norberto Antônio dos Santos - que, aliás, foi citado aqui pelo
Deputado Vanderlei Miranda -, em que ele diz: “Há 48 anos, pesco
aqui no Rio São Francisco, em Três Marias. Nunca vi uma desolação
dessa. Da barragem até a barra do Rio Abaeté, uns 30km, há milhares
de peixes mortos. Há um mau cheiro insuportável por causa dos
milhares, senão milhões de peixes mortos. Cinco barcos da Cemig
estão recolhendo os peixes mortos. Então, já foram retiradas mais de
10t. Não havia necessidade de se fechar o vertedouro”.

Eles terminam o manifesto dizendo: “Os interesses econômicos dos
acionistas da Cemig, na prática bastante privatizada, estão
prevalecendo.

A Cemig deve ser responsabilizada por esse bárbaro crime
ambiental. Deve ser punida com rigor. A Cemig, que diz produzir
energia limpa, está causando um crime ambiental e social como esse.
Além de presentear o povo mineiro com a tarifa de energia residencial
mais cara do País e presentear as empresas com a tarifa de energia
mais barata do Brasil, a Cemig também retira da mesa das
populações ribeirinhas o peixe de cada dia”.

Esse é um manifesto dos pescadores, sob a ótica dos movimentos
sociais, dada a gravidade da situação. Foi realizada, hoje, pela
Comissão de Meio Ambiente uma grande audiência pública, na qual
argüi o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Carvalho, pois os órgãos de imprensa
anunciaram que a Cemig havia sido multada em apenas R$12.000,00
por essa mortandade. Nenhuma multa vai superar o tamanho desse



293

crime ambiental. O valor é insignificante, mas o Secretário disse que,
de fato, não procede e que haverá uma multa conforme o tamanho do
crime ambiental de Minas. Os pequenos agricultores e garimpeiros
estão pagando valores muito maiores quando cometem uma infração
em área ambiental no Estado. Deve haver uma fiscalização eficiente
dos órgãos ambientais. Os valores são infinitamente maiores do que
esses que foram anunciados pelos órgãos de imprensa.

Também argüi o Secretário sobre a situação da barragem de rejeitos
de Miraí, e ele me disse que está havendo uma grande participação
da Feam para conter a contaminação que houve, não somente em
Minas, mas também no Rio de Janeiro, e que a empresa tem de
mudar o seu comportamento em relação à questão ambiental. Esse foi
também outro crime acontecido em Minas. O Secretário deu-nos uma
informação preocupante de que há, em Minas Gerais, mais de 70
barragens de rejeitos, e grande parte ainda não está sendo fiscalizada
pela Feam, como também barragens hidrelétricas que precisam do
acompanhamento dos órgãos ambientais, para se ter uma fiscalização
mais rigorosa no Estado. O Secretário também se comprometeu a
enviar a esta Casa um relatório sobre a real situação das nossas
barragens, os impactos ambientais e o controle rigoroso que se deve
ter para que casos como esse sejam evitados no Estado. Quero
deixar esses dois registros para o cuidado que devemos ter, em
Minas, com o meio ambiente.

Temos que fazer um debate muito profundo sobre a transposição do
Rio São Francisco. Devemos pensar quais as conseqüências das
ações que Minas está provocando no Rio São Francisco com as
empresas poluidoras; o Projeto Jaíba vai retirar do São Francisco
80m3 de água, enquanto transposição vai retirar 26m3 pela outorga
dada pelo Ibama. Queremos que esse rio seja, urgentemente,
revitalizado; que a questão ambiental seja preservação, em todas as
questões de Minas. Devemos também ter o cuidado de avaliar, com
profundidade, os projetos nacionais que implicam Minas Gerais, como
a transposição, mas também nos perguntar o que Minas Gerais
provoca no São Francisco, a exemplo da Cemig, da irrigação do
Jaíba, das empresas poluidoras, enfim, o conjunto de esforços que
existem, hoje, para prejudicar rios como o São Francisco, o Doce e
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todos os seus afluentes, na nossa considerada Minas Gerais, a caixa
de água do Brasil.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Gostaria de fazer uma
observação, concordando com sua intervenção, Deputada Elisa
Costa, nossa Líder. Hoje, além de serem irrisórias e de não reporem o
dano ambiental, as multas, na maioria das vezes, não são pagas. O
caso de Miraí aconteceu há quatro anos, mas até hoje a multa não foi
paga porque entraram com recursos administrativos, e a empresa
ainda tem a prerrogativa de recorrer judicialmente.

É necessário que haja uma ação preventiva bastante séria.
Pessoalmente sou contra a transposição do Rio São Francisco, pois
existem outras obras a que o governo deveria dar prioridade. O
problema é que, se as previsões forem comprovadas, o tempo útil de
vida daquele rio será de mais 30 anos. Logo não teremos ali peixes -
estamos denunciando hoje a violenta morte de peixes - nem
assoreamento, nem qualquer tipo de ação por parte do agronegócio
será possível. Só teremos esgoto escorrendo por aquele rio. É mais
que fundamental revitalizar o Rio São Francisco. Para isso é
necessário que haja uma ação das hidrelétricas do governo estadual,
da Cemig, da Feam e do Copom, que são órgãos estaduais, porque,
com toda certeza, daqui a 30 anos, poderemos estar falando de um rio
extinto, como muitos que existiram antes.

Então, é importante que haja essa intervenção e que tenha
acontecido, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
essa ação que V. Exa. registrou: uma ação rápida de cobrança e
exigência. O correto seria que a Cemig, a título de multa, repusesse
um peixamento cinco vezes maior que o dano causado. Essa ação
seria muito mais eficiente para o rio.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Durval Ângelo, pela
intervenção.

Quero acrescentar, nessa fase final do nosso pronunciamento, que
nesta semana tive a oportunidade de participar de uma manifestação
popular em Governador Valadares, exatamente porque a população
foi surpreendida com um aumento bastante abusivo da tarifa de água,
a exemplo do que aconteceu com a Copasa no Estado de Minas
Gerais, que cobra um valor considerado alto para a grande maioria da
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população.
Em Governador Valadares, temos o SAE, um serviço autônomo,

que, a cada ano, tem feito seu reajuste com critério. Porém, dessa
vez, o critério não foi utilizado. A população mais pobre foi
abusivamente prejudicada. As contas de água foram apresentadas, e
os critérios de reajuste não foram obedecidos. A população que hoje
ganha entre um e dois salários mínimos teve conta de água no valor
de R$150,00, R$200,00, R$300,00. Foi uma grande manifestação na
cidade.

O SAE presta um serviço muito bom em Governador Valadares e
em outros Municípios; sempre teve uma gestão positiva para a cidade
e agora vem com essa surpresa do reajuste sem critérios. Tivemos
uma grande manifestação, de todos os bairros da cidade, em que se
abordou a questão da tarifa abusiva, quando a população pediu uma
revisão e uma alteração da lei que foi modificada. Quando da
alteração da lei, a Câmara de Vereadores não conseguiu detalhar qual
seria o valor e o critério utilizado.

A água é um bem essencial e não deve ser desperdiçada, mas a
população não pode pagar além das suas condições um reajuste
maior que a inflação e o próprio salário do povo brasileiro.

Quero solidarizar-me com a população de Governador Valadares e
de Minas Gerais, que está sentindo o peso das altas tarifas de água,
esgoto e energia elétrica.

Hoje, se, por um lado, há a possibilidade do aumento real do salário
mínimo e programas sociais como o Bolsa-Família, que garantem os
direitos sociais, como a alimentação, a cidadania e a dignidade, por
outro lado, os benefícios estão sendo retirados por meio de tarifas
excessivamente altas que estão sendo cobradas de nossa população.

Deixo aqui mais um registro. A cidade de Governador Valadares
passa por um momento crítico. Está acontecendo lá uma CPI sobre
desvio de recursos públicos que já foi comprovado, no montante de
cerca de R$2.000.000,00. É tão grave a situação que os 14
Vereadores da Câmara assinaram o pedido de CPI, ou seja, houve
unanimidade na Câmara de Vereadores, abrangendo o Bloco da
Situação e o da Oposição, dada a crise política ligada ao desvio de
recursos públicos ocorrido com a Tesoureira do Município.
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Estamos pedindo que, de fato, haja uma consideração. Estão
chegando lá muitos recursos, como é o caso de R$48.000.000,00 do
governo federal, do Presidente Lula. Será implantado o Cefet em
Governador Valadares, e há também recursos para as áreas da saúde
e da educação, e eles precisam ser muito bem aplicados no
Município, cuja população respeitamos muito, assim como a cidade.

Deixo aqui o registro de nossas preocupações. De fato, deve haver
esclarecimentos para que os recursos públicos sejam muito bem
aplicados, não somente em Governador Valadares, mas também em
todos os Municípios mineiros e brasileiros, já que esses recursos são
sagrados, pertencem ao povo.

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

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia que nos acompanham, como
nosso tempo já está resumido, seremos breve em nosso discurso.
Dois assuntos nos trazem à tribuna. O primeiro consiste num
agradecimento, nesta oportunidade única, ao nosso companheiro
Wander Borges pela acolhida que tivemos no PSB. Já comunicamos à
Casa que estamos retornando ao PR, nosso partido de origem, com o
companheiro Juninho Araújo. Fizemos isso porque vivemos um
momento de definição nos tribunais superiores do País relativamente
à questão da fidelidade partidária. Queremos dizer aos colegas e
companheiros que estiveram conosco nessa batalha que essa é a
melhor solução. Portanto, a partir desta data, Sr. Presidente,
defenderemos a bandeira do Partido da República. Temos certeza de
que continuaremos trabalhando como fazíamos com os demais
companheiros.

Sr. Presidente, hoje estamos desempenhando à frente da Comissão
de Educação um trabalho muito importante e temos que fazer duas
discussões. Em primeiro lugar, queremos trazer a público a questão
da assinatura da TV pública, do desafio que foi lançado por nosso
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um avanço, uma
caminhada que irá frutificar na implantação do sistema público, para
termos uma TV pública definitiva.

Sr. Presidente, essa foi uma luta muito grande. Esse projeto vem
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sendo discutido desde a década de 90, em outros governos. Muito se
tem falado, mas pouco se tem feito pela TV pública no Brasil. Este
momento é importante para a discussão.

Sabemos que hoje há entidades com uma definição correta a
respeito do que seja a TV pública. Posso dizer aqui, Sr. Presidente,
que, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira das
Emissoras Públicas - Abepec -, em 2004, dessas TVs, apenas a
Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo;
a TV Educativa do Rio de Janeiro e a Fundação Cultural Piratini,
mantenedora da TV Educativa de Porto Alegre, contam com efetivos
conselhos, atuantes na parte de administração, que caracterizam,
realmente, trabalhos desenvolvidos como TV pública.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um tema que nos
remeterá a muita discussão, e o desafio é muito grande. É importante
falarmos disso e iniciarmos o debate. Já providenciamos os primeiros
requerimentos na Comissão, para podermos discutir a respeito da
matéria e para que Minas Gerais e, principalmente, a Assembléia
Legislativa possam ganhar com a inclusão da televisão implantada por
esta como TV pública. Será um avanço de grande importância para
todos nós, Deputados desta Casa, contar com tão importante veículo
de comunicação.

Externo o nosso elogio e o nosso apreço a todos os funcionários da
TV Assembléia, do sistema de difusão do trabalho nesta Casa, pelo
trabalho muito bem feito por todos. É de considerar que, com o
avanço da TV pública, teremos em Minas a oportunidade de ver o
canal da TV Assembléia divulgado em âmbito estadual como TV
aberta.

Outro tema importante, Sr. Presidente, é a matéria divulgada na
revista “IstoÉ” desta semana: “O intercâmbio escravo”. Muitos
estudantes desejosos de trabalhar, estudar, dominar um idioma e se
qualificar no mercado buscam conhecer novas culturas. Por tudo isso,
Sr. Presidente, buscam o mercado externo, principalmente o mercado
americano. É importante dizer que pesquisa realizada, segundo a
revista “Isto É”, pela Association of Language Travel Organizations,
maior entidade de empresas de intercâmbio do mundo, informa que,
nos últimos cinco anos, o Brasil se transformou no quarto “exportador”
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de estudantes do planeta, responsável por 32% dos jovens que
cruzam os ares em busca de melhor formação.

Temos, sim, Sr. Presidente, boas formações em Minas Gerais, mas
precisamos lutar pelo esclarecimento do que foi exposto nessa revista
e, acima de tudo, pelas considerações feitas.

Assim, apresentamos hoje requerimento junto à Comissão no intuito
de que se oficie, por meio da Mesa desta Assembléia Legislativa, ao
Consulado americano para que verifiquem as informações e para que
o tema seja trazido ao debate, esclarecendo-se o que há de concreto
em relação aos dados dessa matéria. Aliás, ela cita entidades de
Minas Gerais que enviam alunos. É importante sabermos o que há de
concluso e o que há de concreto nessa matéria.

Realizamos esse trabalho e temos certeza de que, com esse
entendimento, poderemos levantar a veracidade das informações e,
nesta tribuna, defender os estudantes mineiros, para que tenham
acesso a um estudo qualificado. 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.

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 329 a 334/2007, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
3/4/2007, dos Requerimentos nºs 208/2007, do Deputado Dimas
Fabiano, 216 e 217/2007, do Deputado Ruy Muniz, e 242/2007, dos
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Deputados Doutor Rinaldo, Domingos Sávio e Neider Moreira; de
Transporte - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 3/4/2007, dos
Requerimentos nºs 201 e 202/2007, do Deputado Dimas Fabiano,
214/2007, do Deputado Doutor Viana, 232 e 233/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 251/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
261/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 264/2007, do Deputado
Djalma Diniz, e 265 e 266/2007, do Deputado Domingos Sávio; e de
Cultura - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 3/4/2007, do Projeto
de Lei nº 156/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos
Requerimentos nºs 211/2007, do Deputado Doutor Viana, 229 a
231/2007 e 235/2007, do Deputado Doutor Viana, e 256/2007, do
Deputado André Quintão; e pelos Deputados Deiró Marra (2) -
informando sua filiação ao Partido Republicano - PR - e que o referido
partido passa a integrar o BSD; e Juninho Araújo (2) - informando sua
filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB -, e que o
referido partido passa a integrar o BSD. (Ciente. Publique-se.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude das desfiliações

dos Deputados Deiró Marra e Juninho Araújo do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, essa representação partidária, nos termos do art. 66
do Regimento Interno, deixou de constituir Bancada.

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 Ademir Lucas (3), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n°s 3.307, 3.605 e 3.642/2006, Céli o Moreira,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 41/2003, Tiago
Ulisses (3), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s
3.378, 3.488 e 3.596/2006, e Sebastião Helvécio (6), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 441, 511 e 512/2003, 2.766
e 2.851/2005 e 3.558/2006.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 2.709/2005. A Presidência defere o requerime nto em
conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, pela
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ordem, o Deputado Durval Ângelo.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
fazer um registro elogioso à Corregedoria da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais. Destacarei dois fatos que justificam esse registro.

Primeiro, na última sexta-feira, bem cedo, recebi telefonema de um
advogado da subseção da OAB de Contagem informando-me que um
empresário do Município estava sofrendo extorsão por parte de
policiais do 4º Distrito da Capital. Rapidamente, marquei com o
empresário e sua esposa em meu gabinete, entrei em contato com o
Corregedor-Geral da Polícia Civil, Dr. Judson, e acompanhei esse
empresário até a Corregedoria. Os policiais ameaçaram até com arma
na cabeça o empresário, que foi levado à delegacia e detido
incorretamente. Três policiais do 4º Distrito, no dia anterior, teriam
exigido do empresário um recibo assinado de transferência de um
veículo Parati para a propriedade de uma terceira pessoa que
compraria o veículo. Exigiram também que ele deixasse aliança de
ouro, pulseira, dois telefones celulares e um relógio com eles na
delegacia, além de lhe terem pedido R$10.000,00, que, “de forma
bondosa, tão sensível”, o pagamento seria dividido em duas vezes.

Imediatamente o Dr. Judson indicou dois Delegados para
acompanhar o caso: Dr. Elder e Dr. Gama. Eu mesmo, no meu
gabinete, cheguei a ouvir, no viva-voz, a conversa do Detetive com o
empresário. Explicitamente eles exigiam a propina, diziam que já
tinham comprador para o carro e ameaçavam sua família, caso não
cedesse os bens pedidos.

Numa ação rápida, na sexta-feira, esses policiais foram
identificados, presos, e não se consumou a questão da propina, a não
ser R$2.200,00 que tinham sido adiantado no dia anterior pelo
empresário. Isso mostra que quando a Corregedoria quer funcionar
tem mecanismo para defender a sociedade.

Ontem, quando eu e o ex-Deputado Rogério Correia estávamos no
Ministério Público, tomamos conhecimento de um flagrante: um
policial da Delegacia de Furtos e Roubos havia pedido R$10.000,00 a
um empresário para não enquadrar seu filho em crime de latrocínio. O
filho do empresário já estava preso por causa do roubo de uma moto.
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Também nesse caso a Corregedoria agiu com rapidez. Usou escuta
telefônica, e, no momento em que a propina seria paga, houve o
flagrante, e o policial foi preso.

Agora, pasmem: o policial afirmou que estava fazendo uma caixinha
para toda a sua equipe na delegacia de furtos e roubos a banco. O
mais grave nisso tudo é que ele, ao tomar tal medida, acabou
atingindo uma divisão em que se acreditava haver pessoas
selecionadas, imunes a esse tipo de ação. Todos se lembram que, há
quatro anos, denunciamos a delegacia de roubo a banco por um
processo semelhante.

Isso exige ação muito firme da Corregedoria. Hoje esperamos que
novos mandados de prisão contra policiais da Delegacia de Furtos e
Roubos realmente se efetivem. E aí vemos que há um descrédito total
na sociedade: se a própria polícia, instituição em que a sociedade tem
de confiar, pratica esse tipo de extorsão, deixando a sociedade como
refém, coloca um ingrediente muito forte para o aumento da violência.

Então, registro o nosso elogio à Corregedoria de Polícia, que tomou
essa medida de forma corajosa e firme. Esperamos que medidas
como essa ajudem a coibir a extorsão no meio policial.

Temos de esperar da polícia a defesa da sociedade, o resgate de
uma polícia cidadã e a confiança, que precisa ser resgatada.
Sabemos que a maior parte da corporação é composta por bons
policiais, mas que podem acabar, de alguma forma, sendo manchados
por atitudes como essa.

No momento oportuno, faremos um debate sobre esses policiais na
Comissão de Direitos Humanos. O mais triste é que os policiais
envolvidos nesses casos não são primários. O da delegacia de roubo
a bancos já tinha sido denunciado por outras irregularidades. Então,
muitas vezes, omissão passada, pretérita, na Corregedoria, acaba
causando um dissabor muito grande. Se a Polícia Civil já tivesse agido
com firmeza, tirando do seio policial, expulsando da corporação esses
policiais, não precisaríamos ver matérias tão tristes, como esse
episódio noticiado hoje, na imprensa. Queremos elogiar, mas também
cobrar, porque eles não são primários nesse tipo de acontecimento.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Vem à Mesa
requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a palavra pelo art.
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70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado André
Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, tentarei, neste prazo de
60 minutos, abordar alguns assuntos que já estávamos preparando há
alguns dias. Infelizmente, ontem, devido a uma atitude já contestada
pela nossa Líder, pela nossa bancada, não foi possível ocupar esta
tribuna.

De início, tive o cuidado, Deputada Elisa Costa, de assistir, ontem à
noite, à reprise da nossa reunião, na TV Assembléia, que foi ao ar às
23h52min, até para, de maneira mais fria, fazer uma análise do teor
do pronunciamento do Deputado Líder da Maioria acerca do governo
Lula. Confesso que fiquei perplexo, principalmente pelos termos
utilizados. O Presidente Lula foi chamado de irresponsável, populista,
Presidente que falta com a verdade, pobre coitado, eleito em cima de
mentiras. Então, eu queria manifestar nosso total repúdio à forma
como o nosso Presidente, autoridade máxima deste país, foi tratado
neste Plenário.

A crítica política, a crítica ao governo e aos seus programas faz
parte da democracia. Mas a figura do Presidente merece respeito,
assim como o nosso partido. Portanto, queria aqui rechaçar, de
pronto, esse tipo de acusação trazida a esta tribuna.

Mais importante que essa disputa política verbal é o que o povo
mineiro quer: resultado prático, bons programas, melhoria em sua
qualidade de vida. Quero vir à tribuna não para fazer com o
Governador de Minas o que fizeram com o Presidente Lula - até
porque essa não é a nossa forma de fazer oposição -, mas para
cumprir o nosso papel legislativo de fiscalizar as ações do poder
público.

Hoje o governo encaminhou a esta Casa o relatório da auditoria da
execução orçamentária relativo ao ano de 2006. Esse relatório ainda
não está à disposição eletronicamente. Aproveito o momento para
solicitar à assessoria da Maioria que torne esse relatório disponível
eletronicamente a todos os Deputados e Deputadas.

Os anexos estão na Consultoria desta Casa, e o Bloco PT-PCdoB,
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por intermédio de sua assessoria técnica, já fez análise preliminar,
baseada no Armazém Siafi, em 12/1/2007, dos dados disponíveis da
execução orçamentária do Estado. Aproveito para reiterar um pedido
ao Presidente da Assembléia e à Secretaria de Planejamento. Houve
uma mudança na forma de tornar disponíveis os dados para
acompanhamento da execução orçamentária, o que, infelizmente,
trará maiores dificuldades, pois requer aquisição de outro programa,
com custo financeiro maior. Nós, do Bloco PT-PCdoB, gostaríamos
que rapidamente essa questão fosse equacionada, porque um dos
principais papéis do Poder Legislativo é exatamente o
acompanhamento do Orçamento do Estado, das leis orçamentárias.

Felizmente, nesta Assembléia, esse acompanhamento já está sendo
feito, não só pelos Deputados, mas também, em conjunto, pela
sociedade civil, a partir da disponibilização de dados a ela. Fizemos
isso, por exemplo, no chamado Orçamento Criança. É muito
importante que a sistemática de disponibilização de dados para o
acompanhamento da execução orçamentária seja facilitada ao
conjunto de Deputados e Deputadas desta Casa.

Apresentarei análise dos chamados projetos estruturadores do
governo do Estado. Trinta e cinco projetos estruturadores compõem o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Eram 30 projetos,
mas, quando da primeira discussão desse Plano na Assembléia, uma
emenda popular da sociedade civil conseguiu incorporar o Programa
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, elevando esse número
para 31. Nas revisões sucessivas, esse número foi aumentado, por
iniciativa do próprio governo, com a inclusão de mais quatro projetos
estruturadores. Portanto, hoje o governo tem uma carteira de 35
projetos ditos estruturadores.

Esses projetos tiveram, para o ano de 2006, um crédito autorizado
de R$2.086.000.000,00. Fazendo uma análise do conjunto, é evidente
que o ideal buscado por todos nós é o cumprimento rigoroso do
Orçamento, ou seja, que haja 100% de execução orçamentária. Esse
é o ideal. Infelizmente, isso não ocorre em vários níveis do governo.

Como sou Deputado Estadual, analisarei o Orçamento do Estado.
Alguns dados me preocuparam. Farei esta análise para, no bom
sentido, provocar o debate, buscar o diálogo, a fim de que o governo
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possa apresentar suas explicações e justificativas. Precisamos de, no
ano de 2007, aperfeiçoar essa execução orçamentária. Por exemplo,
o Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR - teve, para o ano
de 2006, um orçamento, um crédito autorizado de R$37.993.000,00,
mas a despesa empenhada e liquidada nesse ano foi de apenas
R$5.597.000,00, ou seja, 14,73%. O PCPR só teve, como despesa
liquidada, 14% do orçamento.

Há outro programa muito importante para nós. Hoje, nesta Casa,
estive com o Secretário de Meio Ambiente, pessoa reconhecida na
área, em virtude do excelente nível que possui, e de quem ouvi
algumas críticas ao processo de transposição do Rio São Francisco,
bem como ao governo federal. Não entrarei no debate da
transposição, mas na parte consensual. Todos nós defendemos a
revitalização do Rio São Francisco. Conforme salientou o Secretário, o
Governador entrou com uma ação na Justiça a fim de que Minas seja
ouvida no que tange à transposição.

Quanto à revitalização do Rio São Francisco, o orçamento
autorizado, previsto, era de R$22.840.000,00. Sabem quanto o
governo gastou? Para revitalizar o Rio São Francisco, o governo
gastou R$4.500.000,00, ou seja, 19,75%. Estou falando em um
projeto estruturador, prioritário do governo do Estado.

Queremos entender o que está acontecendo no âmbito de Minas
Gerais. Por que o governo, que tanto defende a revitalização e ataca a
transposição do Rio São Francisco, gasta apenas 19,75% do seu
orçamento com a revitalização?

Outro importante projeto estruturador, prioritário, diz respeito aos
arranjos produtivos locais, que podem gerar desenvolvimento regional.
Esse projeto, inicialmente, tinha um crédito de R$41.000.000,00, mas
o governo autorizou apenas R$13.000.000,00. Como se vê, promoveu
um corte de 68% dos recursos. Como se não bastasse, gastou
apenas R$2.996.000,00, ou seja, 22,96%.

Vejamos agora o Programa Minas sem Fome, que, aliás, é muito
importante. Como se sabe, o governo federal lançou o Programa
Fome Zero, e a política de segurança alimentar encontra-se em pleno
processo de institucionalização. Temos a Lei Nacional de Segurança
Alimentar e, em Minas Gerais, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar
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e Nutricional Sustentável - Losan -, aprovada por esta Casa. Com o
Deputado Padre João, bem como com o conjunto de Líderes desta
Casa, quando fui Líder do PT, tive a honra de construir a tramitação
participativa desse projeto. A Losan entrou em vigor em 19/4/2006.
Ademais, o Consea é presidido por pessoas das mais dignas de
nosso país, a exemplo de D. Mauro Morelli, pessoa competente, que
tem grande compromisso com essa área.

Hoje, tenho a honra de integrar o Consea. Na verdade, fui indicado
pelo Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, para
representar a Assembléia nesse Conselho. Desde a época do governo
Patrus, em Belo Horizonte, acompanho de perto o que se faz nessa
área.

O Programa Minas sem Fome tinha um crédito autorizado de
R$17.000.000,00, mas foram gastos apenas R$5.841.000,00, ou seja,
34,09%.

Alguém da base do governo poderia contestar: “Devem ter faltado
recursos federais; por isso, gastou-se tão pouco”. No entanto, ao
verificarmos o quadro, vemos a execução orçamentária por fontes de
financiamento. O que percebemos no quadro do Programa Minas sem
Fome? Vemos aqui: convênio, acordo, ajuste. Constam recursos
federais. O Estado, nesse caso, executou 54%. Então, está acima da
média. É sinal de que os recursos vieram, e o Estado os gastou.

Quanto aos recursos ordinários, o Estado executou apenas 39,71%.
Esse é outro dado preocupante. Como já disse, um projeto importante
como o Minas sem Fome teve uma execução orçamentária de apenas
34,09%.

Eu destacaria quatro projetos: Revitalização do São Francisco,
Combate à Pobreza Rural, Arranjos Produtivos Locais e Minas sem
Fome. Houve projetos que o governo executou muito bem. Reconheço
isso; caso contrário, pareceria que estou apenas criticando.

Na área de comunicação social, o governo executou 99,48% do
Orçamento, quase 100%. Na Estrada Real, houve 50% de execução
orçamentária; na PPP, houve 49% de execução orçamentária. No
caso do Projeto Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que
deveria ser de 100%, pela abrangência e relevância social, houve a
execução orçamentária de 78%.
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Dos 35 projetos estruturadores, prioritários para o governo, apenas
12 têm, em valor absoluto, despesa liquidada superior ao volume
gasto em comunicação social. Isso significa que 23 dos projetos
prioritários gastam menos do que o governo liquidou de despesa com
comunicação social. Levanto esses dados para a reflexão dos
Deputados e das Deputadas.

O governo gasta mais em comunicação social do que no Projeto
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Na comunicação social,
o governo gastou R$39.000.000,00, mas, com a inclusão social de
famílias vulnerabilizadas, gastou R$25.000.000,00. Não tive tempo de
avaliar quanto foi gasto pelo governo federal, mas tenho a certeza de
que, na próxima terça-feira, os Deputados do governo trarão a
execução orçamentária e os programas do governo Lula para
discussão. Saberemos quanto o governo Lula gasta em comunicação
social.

Pedirei a minha assessoria para fazer esse estudo. Saberemos se a
comunicação social do governo gastou, por exemplo, mais do que o
Ministério do Desenvolvimento Social. Se tiver gasto, virei aqui para
mostrar os dados claramente. Se o governo federal gastou mais com
comunicação social do que o Ministério do Desenvolvimento Social,
está errado, porque a prioridade dever ser o ser humano.

Para fazer uma oposição serena e consistente, mostrarei a média de
execução orçamentária. A média dos projetos estruturadores é de
53%. Na média, houve uma melhoria do governo em relação ao início
do primeiro ano do Plano Plurianual. Lembro-me de que, no final de
2004, fiz esse balanço. Dos 31 projetos, 17 tinham execução
orçamentária inferior a 50%. Agora, esse número é bem menor.
Devem ser seis ou sete projetos. A execução orçamentária do
governo melhorou, um sinal de que, depois de quatro anos, houve um
avanço de gestão. Espero que, neste ano, se aproxime ainda mais de
100%.

Um fato me chamou a atenção. A média geral da execução
orçamentária, Deputado Ademir Lucas, é de 93%.

A execução média dos projetos estruturadores é 83%. O governo
deveria aproximar ou até superar a média de execução, por se tratar
de projetos estruturadores. Levanto esse item para a reflexão dos
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Deputados e das Deputadas.
Esse acompanhamento é muito importante. Tenho dados de outros

programas, ficando claro que o governo possui uma vocação maior
para investimento em infra-estrutura. Não estou fazendo nenhum juízo
de valor sobre isso. O Pró-Acesso, que todos nós defendemos, é um
dos programas mais importantes. Tenho família no interior, que viveu
a vida inteira num Município sem ligação asfáltica, no Vale do Aço, e
sei o que é isso. O crédito inicial para o Pró-Acesso era de
R$233.000.000,00, e o autorizado foi de R$448.000.000,00. Quanto
ao Pró-MG, que trata de manutenção de rodovia, o crédito inicial era
de R$100.000.000,00, e o autorizado foi de R$165.000.000,00.
Referentemente a outros programas, principalmente na área social, há
uma redução entre o crédito inicial e o crédito autorizado.

Fiz uma análise do governo Aécio no primeiro mandato e arrisco-me
a fazer outra no início do segundo mandato. Acredito que Minas
Gerais está precisando de um choque social. No primeiro mandato,
houve algumas medidas de ajuste de gestão, mas foram medidas
dissociadas de uma intervenção mais forte do poder público, na área
social. É um equívoco tratar o choque de gestão desvinculando-o dos
objetivos sociais, porque a gestão pública tem de ter uma finalidade
em si. E a finalidade em si da gestão pública é exatamente promover
a qualidade de vida e a inclusão social. O poder público existe para
isso.

Não percebo, à luz do Orçamento, uma ênfase maior nos projetos
sociais. Poderiam dizer que, no que se refere à saúde e à educação, o
índice de execução orçamentária é muito alto. O programa Saúde em
Casa, por exemplo, é de 99%; e o Universalização e Melhoria do
Ensino Médio é de 98%, mas são áreas com recursos vinculados,
exigência constitucional. Portanto o governo se vê obrigado, até para
não ter as contas questionadas ou rejeitadas na Assembléia, a
cumprir o mínimo constitucional, ainda que, na área da saúde, exista
essa polêmica de inclusão de receitas, que não são receitas próprias
orçamentárias, e sim decorrentes de pagamento de taxas, como
algumas receitas da Copasa.

Na área da educação e da saúde, há uma execução orçamentária
alta porque o recurso é vinculado. Se analisarmos o orçamento
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destinado à assistência social, área em que atuo bastante,
constataremos que... O projeto estruturador corresponde a
praticamente 0,1%. Somando todo o orçamento da Sedese,
corresponde a 0,2% do conjunto orçamentário do Estado. Para efeito
comparativo, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social,
comandado pelo Ministro Patrus Ananias, executa em média de 6% a
7% do Orçamento da União; o Prefeito Pimentel, em Belo Horizonte,
mais de 2%. No Estado de Minas Gerais, com muito boa-vontade,
0,2% do Orçamento é destinado à assistência social.

Portanto deve haver uma reorientação do recurso para a área social.
Esse é um ponto importante porque, neste ano, discutiremos o PPAG.
Já conversei com o Sr. Antônio Augusto Anastasia, com a Secretária
Renata Vilhena, com o Presidente da Assembléia, com o Deputado Zé
Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, e com o Deputado Sebastião Helvécio. A Assembléia
tem um importante papel a cumprir neste ano; cabe a ela promover o
debate das prioridades. O Estado vai apresentar, ao longo do corrente
ano, 50 projetos estruturadores, vinculados a 11 áreas de resultados.
Então, será importante que a Assembléia acompanhe todos esses
projetos e discuta o conteúdo de cada um deles para saber se estão
de acordo com as prioridades do Estado. Além disso, é preciso que se
faça a discussão desses projetos no plano regional, o que também é
muito importante.

Gostaria de reiterar essa proposta de maneira tranqüila e serena,
para que possamos fazer esse debate na Assembléia.

Então, Srs. Deputados e Deputadas, não vou cansá-los, até porque
o principal já foi dito. Acredito que cada um desses programas que
mencionei aqui terão uma justificativa própria. O nosso papel será
justamente levantar os dados e, em seguida, promover o diálogo.

É importante registrar o enorme respeito que tenho pela área de
planejamento do Estado. Hoje esse conjunto de estruturadores são
acompanhados e monitorados pelo Secretário Tadeu Barreto, uma
pessoa competente, de diálogo, integrante do quadro de carreira do
BDMG, um técnico muito qualificado e empenhado em promover o
planejamento público em Minas Gerais. A seu lado está o Bernardo,
que também responde pela área orçamentária e de planejamento do
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Estado. O próprio Vice-Governador se empenhou muito na
valorização dos projetos estruturadores.

Realmente, nesses quatro anos, houve uma melhora do ponto de
vista da execução orçamentária, mas espero que o governo manifeste
a esta Casa os motivos de a execução orçamentária ter sido tão baixa
para alguns projetos; isso daria oportunidade para o debate este ano,
a fim de ampliarmos o chamado orçamento social.

Concedo aparte, com maior prazer, ao Deputado Dinis Pinheiro,
Deputado mais votado em Minas Gerais.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - É muito bom
testemunharmos a manifestação do Deputado André Quintão, um
parlamentar extremamente combativo, atuante e dotado de elevado
espírito social.

V. Exa. faz uma manifestação serena, tranqüila, com fulcro em
números. Não se encontram à minha disposição os números
possivelmente frios e congelados do governo federal em relação a
programas e a tantas outras ações.

Ao final da fala de V. Exa., pudemos observar o reconhecimento de
que Minas realmente avançou e de que verdadeiramente está
vivenciando um outro momento.

Não sei se o governo federal foi muito eficiente no que se refere a
comunicação social, mas acredito que tenha sido essa a ação mais
vigorosa do governo federal, nos últimos anos.

Fico pensando nos repasses do governo federal aos Estados
membros da Federação, sobretudo na área da segurança pública, e aí
me vem a indagação se o governo federal cumpriu e honrou todos os
seus compromissos na referida área em relação aos Estados da
Federação e também a Minas Gerais.

A situação da saúde no Brasil faz parte de um questionamento
natural, ou seja, saber se os investimentos na área aumentaram e
tiveram um crescimento forte e vigoroso. Ao que parece, Minas
Gerais, entre os grandes Estados do País, é o Estado mais
prejudicado em relação aos repasses para o setor da saúde.

Lembro-me, Presidente em exercício, Deputado Ademir Lucas, de
quando foi criada a famosa Cide, que é contribuição prestada por
cada um de nós para melhorar a infra-estrutura do País. Gostaria de
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saber se esses recursos estão sendo totalmente investidos na infra-
estrutura dos nossos Estados.

Isso é imprescindível para que a nossa nação seja próspera, para
que o povo tenha oportunidade de emprego e uma vida melhor.
Apesar de não ter os números em mão, parece que o governo federal
tem pecado muito em relação a esse setor. Nem sequer quero
reportar-me à famosa e badalada CPMF, recurso instituído para
melhorar a saúde do povo brasileiro, mas que a tem piorado ainda
mais.

São essas as minhas indagações neste momento. Observamos que,
nos quatro anos deste novo governo, houve inúmeros avanços. Não
precisamos nos debruçar nesses números citados por V. Exa. Talvez
seja mais prático percorrermos a nossa amada Minas Gerais olhando
todos os cantos e setores e percebendo os diversos investimentos
que efetivamente melhoram a vida dos mineiros. Quem não se lembra
da doação de materiais didáticos às nossas crianças? Isso é
investimento social ou não? E a reforma e construção de escolas, os
investimentos na saúde, o saneamento básico? Essas ações são
dotadas de espírito social ou não? E quando levamos asfalto aos
quatro cantos de Minas Gerais, direcionando-o também à terra de V.
Exa.?

Fico feliz por ser mineiro; fico feliz por estar na condição de
Deputado participando deste governo reconhecido por todos, até
pelos adversários, e altamente conceituado em todos os Estados do
País - certamente, é o que possui o conceito mais elevado. Nesta
semana, Minas Gerais observou atentamente a manifestação de um
homem público, Fernando Pimentel, Prefeito correto e dinâmico, que
está realizando uma administração moderna aqui, ao expressar
carinho, apreço e admiração pelo nosso Governador, que, num gesto
ousado e de visão peculiar a um grande estadista e notável homem
público, lança Belo Horizonte num novo cenário, o mesmo idealizado
por JK e patrocinado por Niemeyer. Agora, sob as mãos talentosas de
trabalhadores como o Governador Aécio Neves, é lançado um projeto
extraordinário e importantíssimo: o novo centro administrativo do
governo estadual.

Portanto, Deputado André, poderíamos citar aqui muitas ações e
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muitos avanços, mas sabemos que eles existem, e o Governador está
cônscio desse cenário. É por isso que aceitou ser candidato
novamente, enfrentando o segundo mandato. Assim como ele, todos
sabemos que ainda há percalços, mas a caminhada está sendo
realizada, o trabalho está sendo feito. Nada melhor que buscar o
caminho de V. Exa., que teve a oportunidade até de relatar números e
expor sua posição ao Vice-Governador Anastasia, que tem sido um
parceiro extraordinário na administração deste novo Estado.

Tenho a certeza absoluta de que a cada dia a peça orçamentária
será executada e implementada, porque Minas tem um governo sério.
O choque de gestão foi implementado porque a administração pública
tem de ser eficiente, austera, econômica, moderna. Somente dessa
forma, após conjugar e implementar todas essas ações, é que
teremos oportunidade de também fazer esses programas sociais,
sendo que, a meu ver, muitos já foram implementados.

Aí, sim, teremos realmente um Estado organizado, uma máquina
pública eficiente e, paralelamente, ações sociais importantíssimas e
sensíveis para melhorar a vida do ser humano. Seja da minha amada
Ibirité, seja de Minas Gerais, o povo deseja resultado, trabalho,
eficiência e eficácia na administração dos recursos públicos.

Deputado Ademir Lucas, é por isso que fico feliz. V. Exa. conhece a
nossa Ibirité, a minha vida e a da nossa família. Dá para fazer; e
conseguimos fazer, quando temos vontade, garra e trabalho, e somos
bem-intencionados. Digo isso com orgulho. Ibirité, cidade que tem
uma das menores arrecadações do Estado, hoje tem um Prefeito que,
mesmo exercendo o mandato pela terceira vez, consegue atingir
índices de 85%. Esse realmente é um fato motivador para exercermos
a vida pública. Mesmo num cenário de tantas dificuldades, conseguiu
identificar oportunidades e instrumentos para melhorar a vida do povo
ibiriteense. Da mesma forma, o Governador Aécio Neves, que chegou
aqui num momento penoso e triste, com um povo pessimista, mas,
nestes quatro anos, com muita inteligência e talento, conseguiu
recuperar a auto-estima do povo mineiro e colocou-se como um
grande administrador dos brasileiros. Então, é dessa maneira que
exercemos a vida pública.

Quero respeitar toda essa manifestação de V. Exa. Tenho a certeza
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absoluta de que, neste ambiente extraordinário que é esta Casa, com
um aprendizado constante, teremos a oportunidade de lapidar e
melhorar a vida do povo mineiro a cada dia mais. Esse é um desejo
não somente seu, mas também dos Deputados Ademir Lucas, Fábio
Avelar, Célio Moreira, ou seja, de cada um de nós. V. Exa. pode estar
certo de que esse é o grande sonho do Governador Aécio Neves, que,
nestes quatros anos, já deu uma grande arrancada e, nos próximos
quatros anos, pavimentará, com toda a clareza e firmeza, o futuro das
gerações vindouras.

Deputado André Quintão, parabéns pela serenidade. Acredito que
teremos oportunidade de realizar debates de alto nível e de
esclarecimento, defendendo cada um seu ponto de vista, seu projeto e
sua idéia. Certamente todos nós, independentemente da posição
partidária, desejamos ver um Estado melhor e um Brasil muito mais
feliz. Tenho a certeza de que cada um está contribuindo da sua
maneira para melhorar a vida do próximo.

O Deputado André Quintão - Deputado Dinis Pinheiro, obrigado. V.
Exa. aborda um assunto importante referente à questão da
transferência de recursos ao pacto federativo. Tive o cuidado, ainda
que de maneira breve, de fazer uma análise dos dois projetos de infra-
estrutura mais importantes do governo.

O Pró-Acesso, que é um programa de asfaltamento, teve uma
despesa liquidada de R$ 312.000.000,00 e correspondeu a 69,66%,
ou seja, 70% do valor autorizado, que era de R$448.000.000,00.
Desse valor liquidado e autorizado, 28,99% eram recursos
provenientes da Cide e 41% de recursos ordinários. Na execução
orçamentária, o governo do Estado executou 95% dos recursos da
Cide e 91% dos recursos ordinários. Digo isso para mostrar que essa
parceria é fundamental.

Para quem nos acompanha pela TV Assembléia, digo que o seu
Município recebeu a pavimentação em 28,99% com recursos da Cide,
do governo Lula; aliás, não é do governo Lula, mas seu, do cidadão
que paga o combustível. Então, para que essa discussão, se o
imposto é do Estado, da União ou do Município, pois, na verdade, sai
do bolso do contribuinte? Essa é uma obrigação do poder público.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Isso é verdade.
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O Deputado André Quintão - Deputado Dinis Pinheiro, isso é para
mostrar que essa parceria talvez dê um bom relacionamento dos
governos Lula, Aécio e Fernando Pimentel, pois há muita obra em
parceria.

O outro é o Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária de
Minas Gerais. Esse programa tem 30,74% de recursos da Cide e 57%
de recursos ordinários do Estado. O Estado executou 99% dos
recursos, tanto da Cide quanto dos ordinários. Se somarmos, temos
em Minas Gerais R$178.000.000,00 dos recursos da Cide aplicados
nas estradas mineiras, como o Pró-Acesso e o Pró-MG. O governo do
Estado executou 95,84% do crédito autorizado. Não houve
contingenciamento nem bloqueio. O recurso chegou aqui limpinho, e o
Estado gastou. Mas e o resto? Por que há essa diferença em
porcentagem? Era recurso de empréstimos, contratos, e esse recurso
não chegou, por isso o Pró-Acesso tem 69,66%.

Então, Deputado, concordamos com V. Exa. sobre a importância
dos recursos federais, mostrando que o entrosamento do Presidente
Lula com o governo Aécio Neves é bom para Minas.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Debater com V. Exa., pelos
conhecimentos que detém, é um privilégio. Tem como o senhor
informar-me qual a porcentagem hoje dos recursos que se encontram
concentrados nas mãos do governo federal? Não sei se é 10%, 20%,
50%, 70% ou 80%.

O Deputado André Quintão - Os dados que tenho em mão são da
execução orçamentária do Estado, mas o bolo tributário da última
divisão...

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Está dando quanto?
O Deputado André Quintão - Não vou citar o número exato, mas V.

Exa., que é municipalista... Conheço o Deputado.
O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Sou muito municipalista

mesmo. É verdade. Parece que mais de 70% estão concentrados nas
mãos do governo federal. O recurso está lá; então, é natural que parte
dele venha para os Estados, venha para socorrer o povo brasileiro de
uma forma geral. Todavia, quando o senhor fala em 28% da Cide, eu
quero mais. Sou ansioso e otimista. Quero que esses recursos da
Cide sejam totalmente utilizados na infra-estrutura de Minas e do País.
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Esse é o meu desejo. Não somente 28%, mas quero muito mais. No
primeiro momento, os recursos se encontram lá; por outro lado, os
encargos estão aqui.

Gostaria que o senhor utilizasse toda a inteligência e a sabedoria
peculiares a V. Exa. para ajudar-nos, a fim de fazer muito mais,
porque os recursos da Cide têm de ser totalmente investidos nessa
área. Não tenho dúvida nenhuma de que o senhor estará trilhando
esses caminhos para, cada dia mais, ajudar Minas, o Brasil e o
governo federal a fazer um governo melhor, mais social, mais voltado
para os Municípios. Essa é a nossa manifestação.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado.
Esclarecendo que 28,99% é o percentual do conjunto autorizado para
o Pró-Acesso, que corresponde ao recurso da Cide. Noventa e cinco
por cento do recurso previsto da Cide para Minas foi executado.
Então, não houve contingenciamento.

Finalizando, Sr. Presidente, e reiterando o que disse o Deputado
Dinis Pinheiro, espero que, na semana que vem, quando
provavelmente o Líder da Maioria esclarecer a execução
orçamentária, que não venha com comparações com o governo
federal, para não fugir do debate. Mas o governo federal gasta menos,
o governo do Prefeito do PT de tal Estado, o Governador do PT do
Acre ...

Temos que discutir Minas Gerais. Não temos que ficar fazendo
comparações. O levantamento desses dados é para entendermos por
que o Estado está com uma execução orçamentária melhor em
algumas áreas, está gastando menos em outras áreas, para
promovermos aqui um debate sobre prioridades. O governo irá
encaminhar os 50 projetos estruturadores; há um, inclusive, que me
deixa muito feliz, que é a implantação do SUS em Minas Gerais. A
Oposição não está proibida de elogiar. Quando é bom, tem que ser
elogiado.

No outro PPAG, tivemos que fazer uma emenda popular, que foi
aprovada em Plenário, para termos um projeto de assistência social
prioritário. Hoje, temos o Projeto nº 31. No PPAG 2008-2011, o
governo vai mandar, originalmente, o projeto de implantação do
Sistema Único da Assistência Social em Minas Gerais como projeto
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prioritário, o que é positivo. Aí, vamos estabelecer um debate a
respeito do volume de investimento, de recursos, um debate mais
orçamentário. Vamos discutir os programas, a qualidade da gestão, o
impacto na vida das pessoas. Acho muito pouco que somente a
execução orçamentária seja acompanhada não apenas pela
Oposição, mas também pelo governo, porque esse é um papel de
todos nós, desta Casa. Execução orçamentária é um indicador de
prioridades e de qualidade de gestão, mas é um número frio. É muito
importante acompanharmos também o relatório de metas físicas, o
que ainda não fazemos na Assembléia. Esse seria um ponto
importante, porque se pode executar todo o Orçamento, e não cumprir
a meta física, ou se pode executar parte do Orçamento e cumprir
100% de meta física. Então, o primeiro passo é acompanhar a
execução orçamentária, o que já estamos fazendo há quatro anos.
Fico feliz por ter iniciado esse trabalho na Comissão de Participação
Popular da Assembléia, e hoje o movimento social, ou seja, a área da
assistência social, da criança e agora a área da segurança alimentar,
já faz isso. Essas áreas estão se especializando em acompanhamento
de Orçamento público. Hoje, essa experiência de Minas na área do
Orçamento referente à criança, à assistência, à segurança alimentar,
que está se constituindo, é referência para o Brasil. Já demos esse
passo. O outro passo é a avaliação do relatório de metas físicas. Esse
ainda não o fazemos. E o passo seguinte é o impacto na qualidade da
vida das pessoas, o que também é muito importante. Pode-se gastar
todo o recurso, podem-se cumprir as metas físicas, mas em que essas
metas físicas estão causando impacto positivo na vida das pessoas?
Esse é o passo seguinte. Considero esse trabalho da mais alta
relevância, e ficam aqui essas indagações: “por que o governo gastou
somente 14% no Programa de Combate à Pobreza Rural, 19,75% no
Programa de Revitalização do São Francisco, 22,96% nos Arranjos
Produtivos Locais e 34,09% no Programa Minas sem Fome? Por que
a média dos estruturadores, que são os projetos prioritários, ainda que
uma média muito superior à média dos anos anteriores - 83,74% -, é
inferior à média do conjunto do Orçamento executado, que é cerca de
93,44%?”. E também questiono o volume de recursos gastos com os
estruturadores. Não faço discurso demagógico de retirar todo o
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recurso de comunicação social para investir em outra área. Não é
isso. Realmente, devem-se gastar recursos com comunicação social,
principalmente como utilidade pública, para esclarecer, para divulgar
as campanhas educativas, para disseminar as boas experiências. Não
podemos ficar nessa demagogia de criticar todos os gastos com a
comunicação social, até porque somos governos federal e municipal.

É importante a parceria com os veículos de comunicação, com a
grande mídia e com a mídia alternativa. Respeito e acho necessário
esse investimento, encarando-o como parte do gasto público, desde
que não seja muito superior às atividades-fins. Nesse ponto, questiono
o fato de, entre os 35 projetos estruturadores, somente 12 terem um
gasto superior ao da comunicação, e 23, um gasto inferior. Esse é o
meu questionamento.

Não tenho a intenção de diminuir os gastos com a comunicação.
Não entrarei nesse debate, até porque sou oposição ao governo, que
tem sua lógica, sua política de comunicação social, sua relação com a
mídia. Não me cabe analisar se está pouco ou não. Agora, considero
pouco o que se gastou, em 2006, com o Projeto Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas: R$25.000.000,00. O Estado poderia investir
mais recursos ordinários, próprios, no Programa de Segurança
Alimentar em Minas Gerais e também na área de educação infantil,
além de ser mais ativo na promoção do desenvolvimento regional
sustentável, buscando equilibrar melhor as regiões de Minas e
combater suas desigualdades. Por isso, considero que os projetos de
arranjos produtivos locais tiveram uma execução baixa: 22%. Havia
um crédito autorizado de R$41.000.000,00, que caiu para
R$13.000.000,00, mas se gastaram apenas R$3.000.000,00.

Nesse sentido, levanto aqui esses dados e digo que, ontem, fiquei
muito incomodado com os termos e o tom usado para falar do
Presidente Lula. Não devemos reprisar isso, portanto prefiro fazer
uma oposição de diálogos, de números, sem entrar em qualificações
nem adjetivações do governante. O Governador Aécio Neves é um
político de êxito: foi Deputado Federal Constituinte; exerceu vários
mandatos federais; foi Presidente da Câmara dos Deputados - na
época, ganhou a eleição contra a vontade do PSDB de São Paulo, fez
uma aliança e chegou lá -; foi eleito aqui em primeiro turno, sendo o
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primeiro Governador a fazê-lo, em Minas, desde que há eleições em
dois turnos; e foi reeleito. Não questionarei a legitimidade da eleição.
Ele foi eleito em primeiro turno, e temos de respeitá-lo. Tínhamos
outro caminho, outro candidato, o companheiro Nilmário. Temos outra
visão de governo, mas, nem por isso, diremos que ganhou a eleição
de maneira incorreta, indevida, que é irresponsável, populista -
adjetivos ontem usados contra o Presidente Lula. Pelo contrário, o
Governador Aécio Neves teve o mérito de escolher alguns bons
auxiliares, que recuperaram a capacidade de planejamento do Estado,
entre eles, o atual Vice-Governador, Antônio Anastasia, e o
Subsecretário Tadeu Barreto, para citar alguns do núcleo de
planejamento que acompanho mais de perto. Ele teve também o
mérito de fortalecer os projetos prioritários, estruturadores. Essa,
então, não é uma diferença pessoal: o Governador é isso ou aquilo.
Hoje, ele é um político reconhecidamente de vôo nacional, ninguém
desconhece essa situação.

Entretanto temos uma visão de Estado a ser confrontada e debatida
com o governo. Teríamos que vincular este choque de gestão a um
choque social, traduzindo a eficiência da gestão em melhorias mais
diretas para a vida das pessoas, ou seja, o Estado poderia ser mais
ousado na questão social.

Minas Gerais foi o Estado da Região Sudeste em que o trabalho
infantil cresceu. O Estado promove o choque de gestão, melhora as
finanças, retoma a capacidade de investimento, mas é o Estado em
que o trabalho infantil aumentou. Há algo errado. Temos que fazer
esse debate. Quando vamos ao Jequitinhonha, vemos as graves
disparidades regionais da região em relação a regiões mais
desenvolvidas.

Como promover maior eqüidade na distribuição dos recursos em
Minas Gerais? O Poupança Jovem é um programa importante. Tem
lançamento previsto de 50 milhões para este ano em Minas Gerais.
Está começando com 5 mil jovens em Neves. Será que não
poderemos ser mais ousados, ampliar de maneira mais intensa e
rápida esse número, ampliar a abrangência desse programa?
Pergunto-me se 5 mil jovens ainda não são um número limitado,
pequeno, diante das carências da juventude mineira.
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Pela gradualidade na implantação do programa, reconheço que
implantá-lo de uma vez só, para todos os jovens, seria impossível. Há
um processo de maturação programática.

Deixo, Sr. Presidente, Deputado Ademir Lucas, uma proposta. Cada
centavo, cada recurso que o governo não gastar no Poupança Jovem,
pela gradualidade da implantação do programa, que ele invista no
programa de erradicação do trabalho infantil. O programa do Estado,
do trabalho infantil, tem valores irrisórios, de R$180.000,00,
R$220.000,00. A Assembléia Legislativa autorizou o governo a gastar
50 milhões com o Poupança Jovem, o que, provavelmente, pelo andar
do programa, ele não gastará. E é justificável, apesar de achar que
poderíamos ter mais ousadia. Mas esse recurso não pode ficar no
Tesouro. Ele poderia ser reinvestido para o combate ao trabalho
infantil, para enfrentar a violência e a exploração sexual. São idéias.

A respeito do censo escolar, Minas Gerais é o único Estado que não
conta as crianças de creche comunitária, e Ibirité tem uma forte rede
de creches comunitárias, para efeito de recebimento de recurso
federal, de alimentação escolar. Realizamos uma audiência pública e
o que solicitamos? Conseguimos uma grande vitória no Fundeb, que
irá incorporar a educação infantil, a creche para crianças de até 3
anos. A relatora, no seu parecer sobre a medida provisória que
regulamenta o Fundeb, apresentou uma sugestão nossa, incluindo
creche comunitária para receber recurso do Fundeb, não só as
escolas infantis municipais. Poderemos ter essa vitória daqui a alguns
dias no Congresso. O censo escolar será feito agora, no mês de abril.
Se Minas Gerais não recensear as crianças atendidas nas creches
comunitárias, elas não receberão o recurso federal.

A Secretaria de Educação informa que elas têm de estar registradas
no conselho. Mas, para estar registradas, têm que cumprir vários
requisitos, e para isso, a creche precisa do recurso. Se ela não tem o
recurso, não cumpre o requisito e deixa de receber o recurso federal.

A nossa proposta é fazer um registro prévio, fornecer um prazo.
Esse pedido prévio, esse pedido de autorização já liberaria o Estado
para fazer o censo. O censo vai sendo feito. Se no próximo ano a
creche tiver condição de adaptar-se a esse recurso, ótimo, recebe-o e
o aplica. Se não aplicá-lo e não se adaptar, deixa de recebê-lo no
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próximo ano. É o meio termo, é uma forma de ajudar as creches.
Essa é uma idéia para a Secretaria de Educação. O papel da

Oposição é esse. Mais do que falar que o Prefeito, o Governador ou o
Presidente é isso ou aquilo... Não temos que entrar nesse debate.
Temos que identificar onde consideramos que há omissão, carência
ou falha e apresentar alternativas. Só criticar: o Poupança Jovem está
atendendo muito pouco...

Está começando com 5 mil jovens. É importante. Talvez não execute
todos os R$50.000.000,00. Portanto, ao invés de criticar a
possibilidade de o governo não executar os R$50.000.000,00, e
acredito que não irá fazê-lo, já proponho que cada recurso não
executado - e o governo preverá isso, pois estamos entrando no
segundo trimestre - seja remanejado para a área de combate ao
trabalho infantil, à violência e à exploração sexual. Já estou dando
várias idéias para o governo. Se tivesse mais uma hora, deixaria
outras, como aplicação nas áreas de ensino médio e fundamental, ou
erradicação dos lixões. Temos o desafio de erradicar os lixões, mas é
preciso apoiar os catadores de material reciclável. Já aprovamos
emenda, e o Estado está iniciando esse diálogo com o movimento
estadual Lixo e Cidadania.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Gosto de prestar atenção
às manifestações de V. Exa., que são sábias; sobretudo neste
momento em que se refere ao Poupança Jovem, esse novo programa
extraordinário e de grande alcance social implantado pelo Governador
Aécio Neves. E fiquei mais feliz porque o programa, além de combater
a criminalidade e incentivar o jovem a dar um salto de qualidade em
sua vida, foi iniciado na cidade mais pobre do Estado, Ribeirão das
Neves. Nunca exercitei a política lá, mas é preciso fazer política
voltada para os menos favorecidos. Fiquei encantado, pois o
Governador demonstrou sensibilidade, correção e eficácia no
direcionamento dos recursos. Está aí outro programa extraordinário de
grande alcance social divulgado por todo o Brasil com entusiasmo.
Sou otimista e já estou na fila, Ibirité está na fila. Espero que o
governo gaste muito mais do que R$50.000.000,00, e que esse
projeto seja semeado por todo o Estado. Ibirité já está de prontidão,
aguardando esse grande benefício social implementado pelo
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Governador Aécio Neves.
O Deputado André Quintão - Concordo com o Deputado Dinis

Pinheiro, pois o IDH de Ribeirão das Neves é um dos mais baixos de
Minas. Fico muito feliz porque uma lei de minha autoria foi sancionada
pelo Governador em exercício, Antônio Anastasia. Essa lei permite a
contratação de assistentes sociais e psicólogos na rede pública de
educação, vinculada ao programa Poupança Jovem. Isso demonstra
que, quando o governo tem abertura para receber as boas idéias
apresentadas, o resultado pode ser o ganho para toda a comunidade.
Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de fazer alguns

registros. Constituímos a Frente Parlamentar em Defesa do Metrô da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fizemos uma reunião na
Comissão de Infra-estrutura do Senado, à qual compareceram os
Deputados João Leite e Gil Pereira, o Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e os Senadores
Eliseu Rezende e Wellington Salgado. A essa audiência pública
compareceram os Ministros Paulo Bernardo, do Planejamento, e
Márcio Fortes, das Cidades. Discutimos as situações não só de Belo
Horizonte, mas também de Recife e de Fortaleza e percebemos que
Minas Gerais está sendo prejudicada. Enquanto Recife, Salvador e
Fortaleza recebem recursos de aproximadamente 400 e 500 milhões,
Minas Gerais recebe cento e sessenta e poucos milhões para a
conclusão da Linha 1. Discutimos também a situação do Ramal
Calafate-Barreiro. O Secretário de Planejamento acatou nossa
sugestão.

Estavam presentes o Ministro Paulo Bernardo, o Ministro Márcio
Fortes e o Presidente da CBTU, João Luiz. Solicitamos aos
Senadores que, quando a medida provisória chegar ao Senado, façam
essa alteração garantindo maiores recursos para o metrô da região
metropolitana.

O Ministro Paulo Bernardo reconhece que o recurso destinado a
Minas Gerais para o metrô de Belo Horizonte é insuficiente. Ele ficou
de se empenhar para que a Região Metropolitana de Belo Horizonte
receba mais recursos.
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Quero fazer outro registro. O Deputado Paulo Guedes também
registrou o fato. A bancada federal e do Norte de Minas - eu também
acompanhei - reunimo-nos no DNIT para discutir a duplicação da BR-
040, de Sete Lagoas até o trevo de Pompéu. Lá recebemos a
informação de que esse recurso já está sendo liberado. A recuperação
de parte da BR-135 já começou, não apenas a operação tapa-
buracos, que é dinheiro jogado não no ralo, como dizem, mas no
bueiro, pois é só cair uma chuvinha que o buraco abre. Já começou
também a recuperação do trevão de Sete Lagoas, no Distrito de São
José da Lagoa. Esse trecho realmente já vitimou muita gente. Nesses
últimos anos, dezenas de pessoas perderam a vida naquela região.

Para concluir, Sr. Presidente, ontem foi aprovado requerimento, de
minha autoria e de outros Deputados, solicitando a instalação de uma
comissão especial nesta Assembléia Legislativa para dar continuação
aos trabalhos realizados na legislatura passada e para discutir com o
governo do Estado, com a Prefeitura de Belo Horizonte, com as
Secretarias de Saúde, de Educação e de Defesa Social políticas
voltadas para o atendimento a pessoas portadoras de deficiência
mental, transtorno mental e autistas.

Ontem esse requerimento foi aprovado, e agora há o prazo
regimental para que os Líderes indiquem os membros para compor
essa comissão, que, como já disse, discutirá políticas para o
atendimento a pessoas portadoras de transtorno mental, autismo e
deficiência mental.

Há também a questão das Apaes. Já tramita nesta Casa um projeto
de minha autoria. Estive com o Secretário de Saúde, que se mostrou
muito interessado em atender as reivindicações dos sindicatos e das
clínicas especializadas. O tratamento para as pessoas estava sendo
igualitário, mas os profissionais defendem que o tratamento tem de
ser diferenciado. Também vamos discutir, mais uma vez, a questão da
inclusão: querem tratar pessoas portadoras de transtorno mental
grave igual aos outros. Sabemos que essa interação, essa inclusão, é
necessária, mas precisamos das escolas especiais para o tratamento
de casos graves. Essa Comissão Especial terá um prazo de 60 dias
para emitir seu relatório, podendo ser prorrogado por 30 dias. Acredito
que esta Casa dará um passo importante. O projeto que
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apresentamos é baseado em um outro apresentado na Bahia,
aprovado na Assembléia Legislativa por unanimidade e vetado
integralmente pelo Governador Jaques Wagner. Mas o veto foi
derrubado pela Assembléia Legislativa por 32 votos a 30. Trata-se de
um projeto inédito para o atendimento às pessoas portadoras de
necessidades, e não só a elas, mas às suas famílias, para dar
atenção.

Estou fazendo também um levantamento, Presidente, de quanto o
governo gasta, em nível municipal, estadual e federal, com as
creches, onde as mães - muitas deixadas pelos maridos, viúvas ou
solteiras, e que precisam trabalhar - deixam seus filhos. Vimos que
muitas creches não podem funcionar por falta de recursos.
Discutiremos, na comissão, quanto gasta uma creche e quanto se
gasta para manter um preso.

Gostaria de fazer esse registro e, na oportunidade, Presidente,
desejar a V. Exa. e a sua família, a todos os Deputados e Deputadas,
aos assessores, aos funcionários desta Casa e aos telespectadores
uma feliz Páscoa. Que possamos comemorar a vitória sobre a morte
no domingo. Quero desejar, de coração, uma vida nova a todos. Feliz
Páscoa!

O Sr. Presidente - A Presidência agradece e retribui os votos de feliz
Páscoa.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 121/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 121/2007
visa a alterar a Lei nº 12.496, de 1997, que declara de utilidade
pública a Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no Município
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de Mantena.
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 121/2007 tem por objetivo alterar o art. 1º da Lei

nº 12.496, de 1997, que declara de utilidade pública a entidade
denominada Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no
Município de Mantena, adequando-o à nova realidade da entidade:
Casa da Animação, com sede no Município de Sabará.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade e da sua localização,
originárias da alteração estatutária realizada em 12/6/2003.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições
formais que lhe permitiram a outorga do título de utilidade pública, por
meio da Lei nº 12.496, de 1997, e mantém o seu objetivo assistencial
e filantrópico, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas e
culturais.

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

121/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 128/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº

128/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.726/2006, tem como objetivo declarar de utilidade pública a Igreja
Evangélica Betesda, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 128/2007 tem como finalidade outorgar o título

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

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, com a 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,
o 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 a Igreja Evangélica Betesda, de acordo com o art.
1º de seu estatuto, é uma associação religiosa que tem como
finalidade específica congregar seus associados para a cultuação a
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de forma livre e consciente,
instruindo-os quanto às verdades espirituais concernentes à vida
cristã.
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Em vista disso, a declaração da Igreja Evangélica Betesda 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, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 128/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues (voto contrário).
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 240/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
240/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.745/2006, tem por objetivo seja dada a denominação de João
Gasparino Pimenta à rodovia que liga os Municípios de Januária e
Bonito de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 240/2007 tem por finalidade seja dada a

denominação de Rodovia João Gasparino Pimenta à Rodovia JNU,
que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou
do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Cabe ressaltar que consultado na legislatura anterior, o Diretor-Geral
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG, informou, por meio do Ofício DG-009/2007, não
constar denominação para o trecho que liga os Municípios de Januária
e Bonito de Minas.

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 240/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 256/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Apoio e Recuperação de
Dependentes Químicos Betel - Cerb -, com sede no Município de
Curvelo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
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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 entidade em causa tem por finalidade o desenvolvimento de

iniciativas voltadas para a assistência social, orientadas para o
tratamento de dependentes químicos. Esse esforço se estende aos
familiares, que são orientados para participar no processo de apoio à
plena recuperação física e mental dos recuperandos.

Promove atividades que proporcionam o fortalecimento psíquico dos
assistidos e, por meio de ações socioeducativas, inclusive cursos
profissionalizantes, esportivas e de lazer, busca a sua integração na
comunidade.

Tendo em vista o seu trabalho, a referida instituição merece o título
de utilidade pública.

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

256/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 262/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 262/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 327/2003, tem
por objetivo instituir a Semana Estadual do Aleitamento Materno.

Em consonância com o disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no “ Diário
Legislativo” de 10/3/2007 e a seguir encaminhado a este órgão
colegiado a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 262/2007 tem por escopo instituir a Semana

Estadual do Aleitamento Materno, a ser comemorada anualmente de
1º a 7 de agosto, com o objetivo de sensibilizar a sociedade,
especialmente as mulheres, sobre os benefícios decorrentes da
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amamentação, estimulando atividades de promoção, proteção e apoio
a este gesto.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 25, § 1º, que
aos Estados estão reservadas as competências que não lhes sejam
vedadas pelo próprio texto constitucional e, em seus arts. 22 e 30,
relaciona as matérias de iniciativa exclusiva, respectivamente, da
União e do Município. Como não há referência a instituição de data
comemorativa, conclui-se que essa matéria pode ser objeto de
legislação pelo Estado membro.

A Constituição do Estado, no art. 210, determina que a fixação de
datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual é
matéria de lei.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da
Carta mineira não relaciona o assunto em tela como de iniciativa
reservada da Mesa da Assembléia ou dos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Cabe esclarecer que a inserção da semana no calendário oficial do
Estado, prevista no art. 2º do projeto, é ato administrativo próprio do
Poder Executivo e, por isso, dispensa dispositivo legal para sua
efetivação. Para suprimir o referido comando, assim como para
adequar o projeto à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 262/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir formalizado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana do Aleitamento Materno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana do Aleitamento Materno, a ser

comemorada na primeira semana de agosto.
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a

semana comemorativa instituída por esta lei será definida pelo
Conselho Estadual de Saúde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
Sebastião Costa - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 312/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
312/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.486/2004, visa a declarar de utilidade pública o Movimento de
Cursilhos de Cristandade da Diocese de Divinópolis - MCC -, com
sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Cultura. Nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão proceder à análise da proposição em seus aspectos
jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 312/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à entidade denominada Movimento de Cursilhos de
Cristandade da Diocese de Divinópolis, definida no art. 1º de seu
estatuto como uma associação privada de fiéis, sujeita à vigilância do
Bispo Diocesano da Diocese de Divinópolis. Ainda segundo o art. 1º
do citado documento, o Movimento tem como finalidade preparar
lideranças cristãs, fermentar de evangelho os ambientes e as
estruturas em que atuar e formar dirigentes para sua expansão em
nível diocesano e paroquial.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005, determina, em seu art.
1º, que pode ser declarada de utilidade pública as associações e
fundações, constituídas no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

Importante esclarecer que o título de utilidade pública é uma aliança
que o Estado faz com entidades particulares que prestam serviços
necessários à coletividade, como a assistência social, o atendimento
médico, a pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura.
Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o
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lucro como finalidade, e, por isso, são merecedoras do destaque e
apoio do poder público.

Cabe lembrar 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”.

Portanto, ressalvada a inter-relação de interesse público de
autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei, o texto
constitucional consagra o princípio da separação entre Estado e
religião, tendo em vista garantir a liberdade de crença, um dos mais
importantes direitos individuais, previsto no inciso VI do art. 5º da
Carta Magna.

Por conseguinte, a declaração da entidade em tela como de
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de o Estado estabelecer aliança com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas, bem como a legislação vigente, que estabelece devam elas
prestar serviços à coletividade de forma desinteressada.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 312/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 316/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
316/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.424/2005, visa declarar de utilidade pública a Associação de
Educadores e Profissionais Especializados - Criação -, com sede no
Município de Divinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 102, III, “a” e 188 do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 316/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação de Educadores e Profissionais Especializados - Criação -,
com sede no Município de Divinópolis.

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, 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, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 35, que, em
caso de sua dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado
à instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou na falta de pessoa jurídica com essas
características, ao Estado; e, pelo art. 39, que as atividades dos
Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 316/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 341/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº
341/2007, decorrente do desarquivamentodo do Projeto de Lei nº
2.160/2005, tem por objetivo dar a denominação de Prefeito Geraldo
Rodrigues Gomes à Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada
no Município de Pai Pedro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada



332

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 341/2007 tem por objetivo alterar a denominação

da Escola Estadual Juscelino Kubstichek para Escola Estadual
Prefeito Geraldo Rodrigues Gomes, localizada no Município de Pai
Pedro.

No tocante ao exame da competência legislativa, a Constituição da
República estabelece, no § 1º do art. 25, que cabe ao Estado membro
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do Município, previstas expressamente nos arts. 22 e 30.

Do exame desses dispositivos, infere-se que a denominação de
próprios públicos pode ser matéria de competência de quaisquer dos
entes federativos, desde que relativa a próprios constantes de seu
patrimônio. No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de
1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público do Estado.

Entretanto, há que observar a razoabilidade da iniciativa ora
examinada.

O princípio da razoabilidade está previsto no “caput” do art. 13 da
Constituição mineira - de observância obrigatória a toda atividade da
administração pública - como um dos pilares do regime jurídico
administrativo. Trata-se de limite à discrição na avaliação de motivos,
exigindo-se que esses sejam adequáveis, compatíveis e
proporcionais, de modo que o ato atenda a sua finalidade pública
específica na escolha do objeto, que deve conformar-se fielmente à
finalidade e contribuir eficientemente para que ela seja atingida.

Atualmente, tanto a doutrina como o Supremo Tribunal Federal
aceitam a extensão da obrigatoriedade de sujeição dos atos
legislativos ao princípio da razoabilidade. De fato, se o princípio da
legalidade impõe que a administração pública atue somente em
conformidade com a lei, para que essa atuação seja pautada por
critérios coerentes com a realidade e para que mantenha a devida
proporção entre meios e fins, é imprescindível que as normas também
sejam norteadas por aquele parâmetro.
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A liberdade do legislador para a elaboração das normas jurídicas
encontra limites nos princípios constitucionais. A lei aprovada pelo
Parlamento deve conter disposições coerentes com a realidade social
e adotar parâmetros aceitáveis na disciplina da matéria.

Assim sendo, não é possível encontrar amparo no princípio da
razoabilidade para a proposta em tela, que pretende retirar
homenagem anteriormente feita ao ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, pois toda homenagem pública possui caráter de
perenidade, que deve ser respeitado, salvo o aparecimento de fato
novo que desabone o homenageado, o que não ocorre no caso em
análise.

Em decorrência disso, acatar a proposição em análise significa
desrespeitar a eminente figura histórica que foi Juscelino Kubitschek,
cujas marcas positivas decorrentes de sua atuação como estadista
não podem ser apagadas da memória dos brasileiros.

Não faltará oportunidade para que a população de Pai Pedro possa
prestar a pretendida homenagem ao ex-Prefeito Geraldo Rodrigues
Gomes adotando o seu nome para denominar outro próprio público
situado no Município.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 341/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 343/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.928/2004, a proposição em
tela tem por objetivo dar a denominação de Jair de Andrade Rezende
ao acesso rodoviário que liga a cidade de Ingaí à BR-354.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 343/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Prefeito Jair de Andrade Rezende ao acesso rodoviário que liga a
cidade de Ingaí à BR-354.

No tocante 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 melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o 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 da disciplina jurídica por parte do
Estado membro, desde que relativa a estabelecimentos de sua
propriedade.

Ressalte-se, entretanto, que, na legislatura anterior, o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - esclareceu que o
acesso rodoviário referido na proposição é um trecho municipal não
conservado pelo Estado.

A par dessa constatação, infere-se que a proposição sob comento
apresenta vício incontornável porque pretende denominar trecho que
não pertence ao Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 343/2007, na
forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 362/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.331/2005, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia do Examinador de
Trânsito.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16/3/2007 e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 362/2007 tem por finalidade instituir o Dia do

Examinador de Trânsito, a ser comemorado anualmente em 11 de
junho.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomias política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional; e aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local.

A delimitação da competência do Estado federado está consagrada
no § 1º do art. 25 da Carta brasileira. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União (art. 22) nem do Município (art. 30).

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União nem do Município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado.

É importante esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar
as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos
titulares do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz menção àquela que ora examinamos.
Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é
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facultada a iniciativa da proposição.
Cumpre-nos emendar o projeto tão-somente para acrescentar o

vocábulo “perito”, omisso no texto do art. 1º.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 362/2007
com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

Emenda nº 1
No art. 1º, acrescente-se entre os vocábulos “do” e “Examinador” o

vocábulo “Perito”.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 377/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.114/2006, a proposição em
tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Cultural Cênico Paternon - ACCP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 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 377/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Cênico Paternon - ACCP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A referida entidade, 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 dos
respectivos cargos.

Além disso, o art. 28 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
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ou vantagem; e o art. 36 dispõe que, no caso de dissolução da ACCP,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, a instituição 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 377/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 395/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 395/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.735/2006, visa
declarar de utilidade pública a Associação Regional Pró-
Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina - Corinto - Arprodic -
, com sede no Município de Diamantina.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 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 395/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Regional Pró-Desenvolvimento da Área de Ligação
Diamantina - Corinto - Arprodic -, com sede no Município de
Diamantina.

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, 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
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 43, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra instituição congênere, situada na região de sua área de ação; e,
pelo art 46, que as atividades dos seus dirigentes serão inteiramente
gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 395/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 401/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº
401/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.525/2006, tem por finalidade declarar de utilidade pública o Terno
Moçambique Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de
Uberlândia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 17/3/2007, 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 401/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Terno Moçambique Estrela Guia - Tecar -, com sede no
Município de Uberlândia, que possui como objetivo precípuo fomentar
o folclore regional.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, 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
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foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 5º do art. 8º do seu estatuto prevê a
não-remuneração de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios, sendo-lhes vedado, ainda, o direito de receberem qualquer
tipo de ou ajuda de custo, e o art. 22 determina que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins e
que seja 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 401/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 403/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.739/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto
Educacional Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 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 403/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Instituto Educacional Pangea, com sede no Município de Matias
Barbosa.

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. 18 do seu estatuto, na forma da
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alteração realizada em 19/4/2006, determina que a instituição não
remunerará os membros de sua diretoria, bem como os associados,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificações,
vantagens ou bonificações. E o art. 30 dispõe que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra entidade congênere, qualificada nos termos da Lei
nº 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência
social e dá outras providências.

Portanto, o referido Instituto 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, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 403/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 406/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.786/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo do Amor
Exigente de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio
Pomba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme o
disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 406/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo do Amor Exigente de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no
Município de Rio Pomba.

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
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seus cargos.
Além disso, o art. 39 do seu estatuto, expressa: não percebem os

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente. O art. 51 dispõe que, dissolvida ou extinta a
associação, o eventual patrimônio remanescente será destinado a
uma congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela pela nº 15.430, de
2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 406/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 407/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei nº
407/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.787/2006, visa a declarar de utilidade pública a Associação Calor
Humano, com sede no Município de Rio Pomba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 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 407/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Calor Humano, com sede no Município de Rio Pomba.
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, alterada pela Lei nº
15.430, de 2005.
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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 e
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 16, que
as atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 50, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 407/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Ivair Nogueira, torna
obrigatória a exibição de filme publicitário sobre as conseqüências do
uso de drogas, antes das sessões principais, em todos os cinemas do
Estado.

A matéria foi enviada para análise preliminar 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
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria sob análise visa combater o uso de drogas por meio de

campanha publicitária a ser exibida nas salas de cinema do Estado.
Segundo o autor do projeto, essas salas são adequadas para a
campanha, uma vez que são bastante freqüentadas por jovens. Para
criá-la, a proposição acrescenta dispositivos à Lei nº 11.544, de
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25/7/94, que regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do
Estado. O mencionado parágrafo da Carta mineira dispõe que “a
prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado”.

O consumo de drogas lícitas - álcool e tabaco - e ilícitas tem
crescido continuamente, principalmente entre os jovens das grandes
cidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, mais de
10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo
consomem abusivamente substâncias psicoativas. Já segundo
estudos do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas - Cebrid -, a experiência com substâncias psicoativas
legais ou ilegais é cada vez mais precoce entre os estudantes. Ainda
segundo o Cebrid, a sociedade brasileira superestima o problema das
drogas ilícitas e se esquece das drogas legais, como o álcool e o
tabaco, que representam um problema maior no nosso país.
Entretanto, em consonância com as outras pesquisas, detecta que o
número de usuários de drogas ilícitas tem crescido entre os
estudantes.

Entre os problemas relacionados às drogas, está o aumento da
transmissão de doenças graves, como a aids e a hepatite, em
decorrência do compartilhamento de seringas por usuários de drogas
injetáveis. Podemos citar ainda o aumento dos gastos em saúde e dos
índices de acidentes de trabalho e de trânsito, além do aumento da
violência urbana.

Assim, o uso indevido de drogas é considerado hoje um problema
de saúde pública que acomete pessoas de todas as classes sociais e
de diversos níveis de instrução em todo o mundo. Importante destacar
que a situação tem se agravado com o consumo cada vez mais
precoce entre os adolescentes e com a utilização de drogas cada vez
mais nocivas.

Diante desse quadro, o governo federal aprovou em 2005 a nova
Política Nacional sobre Drogas, que contém, entre seus pressupostos,
a prevenção do uso indevido de drogas, reconhecendo ser essa
medida a intervenção mais eficaz e de menor custo para a sociedade.

O Estado, preocupado com o tema, editou algumas leis que visam
ao estabelecimento de medidas preventivas. Entre elas, podemos citar
a Lei nº 13.080, de 30/12/98, que dispõe sobre campanha educativa
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de prevenção do uso de drogas, da violência, de doenças
sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce; a Lei nº 12.615, de
23/9/97, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas; a
Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren –; e a Lei nº
11.544, de 25/7/94, cuja modificação discutimos neste parecer.
Podemos citar ainda a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o
Código de Saúde do Estado. Seu art. 17, II, estabelece que a
vigilância à saúde compreende, entre outras atividades, a difusão de
informações relacionadas à saúde no âmbito técnico-científico e no da
comunicação social.

Assim, a medida proposta pelo projeto insere-se entre as medidas
de prevenção ao uso de drogas e a consideramos meritória.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
retirando a obrigatoriedade da exibição do filme nas salas de cinema
particulares do Estado, alegando, para isso, o princípio da livre
iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal. A nosso ver,
contudo, a modificação proposta não garante o cumprimento do
comando do projeto, uma vez que apenas os cinemas públicos do
Estado estariam obrigados a exibir o filme proposto. O Estado tem
apenas uma sala de cinema – Cine Humberto Mauro, da Fundação
Clóvis Salgado –, o que torna a medida ineficaz, já que apenas essa
sala ficaria obrigada a exibir o filme. Entendemos que o interesse
público está acima do princípio alegado e, como dispõe o art. 227 da
Carta Magna, “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”.

Assim, não concordamos com a modificação proposta por aquela
Comissão e entendemos que o projeto na forma original é mais
adequado.

Por fim, salientamos que o projeto, ao acrescentar dois artigos à Lei
nº 11.544 renumerando os demais, não cumpre o disposto no art. 15
da Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que veda renumeração de
artigos em alterações de leis. No entanto, por se tratar de aspecto
meramente formal, e não, de conteúdo, optamos por não apresentar
substitutivo com o objetivo de corrigir essa falha, deixando que a



345

Comissão de Redação proponha as modificações necessárias no
momento apropriado, de forma a observar-se a boa técnica legislativa.

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

26/2007, no 1º turno, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Ruy Muniz -

Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 91/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
91/2007, “dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular, criar e amparar entidades públicas que atuem
nas áreas de saúde, educação e assistência social no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise reproduz o Projeto de Lei nº 369/2003, que,

por sua vez, é resultante do Projeto de Lei nº 66/99. Como sua
ementa anuncia, pretende conceder incentivos fiscais para estimular,
criar e amparar entidades públicas que atuem nas áreas da saúde, da
educação e da assistência social em Minas Gerais. Para tanto, a
proposição beneficia, com benefícios fiscais, as pessoas jurídicas que
ampararem entidades públicas que atuem nas áreas da saúde, da
educação e da assistência social. Entende-se como amparo todo e
qualquer estímulo material que objetive a criação, a ampliação, a
reestruturação e a manutenção de tais entidades. Além disso, poderão
ser beneficiadas as pessoas jurídicas que ampararem as entidades
particulares que desenvolvam as atividades mencionadas, desde que
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prestem serviços públicos e não tenham fins lucrativos.
O projeto tenciona, ainda, conferir às Secretarias de Estado de

Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social e Esportes
atribuição para aprovar os projetos das entidades beneficiárias e para
fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos por estas.

Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria se insere na
competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso I do
art. 24 da Constituição da República. Quanto à iniciativa legislativa,
também não há nada que impeça, de modo geral, a tramitação da
idéia contida na proposta, já que inexiste norma instituidora de
iniciativa privativa no caso; no entanto, quanto ao conteúdo que
encerra, o projeto em exame cuida de estabelecer incentivos fiscais,
desrespeitando comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000). A renúncia de receita pelos entes
políticos ficou condicionada ao atendimento de requisitos especiais
por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe o seguinte:

“Art. 14 - A concessão ou a 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”.

A renúncia de receita 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, bem como outros
benefícios que dêem tratamento diferenciado a pessoas físicas ou
jurídicas, tal como se pretende na proposta do projeto. Ademais, o
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projeto atribui às Pastas de Saúde, Educação e Desenvolvimento
Social e Esportes competência para aprovar os projetos das entidades
beneficiárias e fiscalizar a aplicação dos recursos por estas recebidos.
Quanto a esse aspecto, ocorre vício de iniciativa. O processo de
estruturação e definição das atribuições dos órgãos integrantes da
administração pública estadual é matéria que se insere no domínio da
exclusiva iniciativa do Poder Executivo, conforme dispõe a alínea “e”
do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, regra que se
desdobra e que densifica o princípio da separação dos Poderes,
expresso no art. 2º da Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 91/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 112/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei nº
112/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.451/2005, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Raposos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 13/3/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão para que se
manifestasse sobre a matéria, cujo atendimento se deu com
fundamento na Nota Técnica nº 19/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 112/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Raposos área de terreno com
61.000m², situado no lugar denominado Retirinho, descrito e
individualizado no Decreto nº 28.046, de 3/5/88, que o declara de
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interesse social para desapropriação de pleno domínio, conforme
determina a Lei nº 4.132, de 10/9/62.

O parágrafo único do seu art. 1º preceitua que o imóvel destina-se à
urbanização para ser doado aos moradores das casas já edificadas no
local; e, de conformidade com o art. 2º, 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.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Chamada a manifestar-se sobre a doação, a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão declarou-se-lhe contrária, tendo em vista
que o processo de desapropriação ainda não foi concluído e que não
há registro do imóvel em nome do Estado.

Assim sendo, o Poder Executivo encontra-se impossibilitado de
efetivar a doação pretendida, o que retira a razoabilidade da
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 112/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 160/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
160/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.170/2005, institui, no âmbito do Estado, as Áreas de Interesse
Cultural, Turístico e Econômico - Aitecs.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007 e
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distribuída a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária 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
Preliminarmente, observamos que esta Comissão, na legislatura

passada, não se manifestou sobre o Projeto de Lei nº 2.170/2005, de
cujo desarquivamento resultou o Projeto de Lei nº 160/2007.

A proposição em epígrafe pretende disciplinar a criação de Áreas de
Interesse Cultural, Turístico e Econômico - Aitecs -, constituídas de
parcelas urbanas ou rurais com características que permitam a
conjunção de esforços dos poderes públicos do Estado e dos
Municípios para o incremento das atividades relacionadas com a
cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico.

Nos termos do art. 3º do projeto, 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.

Para justificar a iniciativa, o autor menciona a necessidade do
aprimoramento e do fortalecimento das relações entre os poderes
públicos, os cidadãos e a iniciativa privada, para a promoção do
desenvolvimento das potencialidades turísticas, culturais e
econômicas do Estado.

Assim, sustenta que a criação de Aitecs irá promover a conciliação
dos interesses locais com o interesse do Executivo Estadual,
responsável pelo desenvolvimento de todas as regiões de Minas
Gerais. Sobre essa medida, fazemos as seguintes ponderações:

No plano federal, não há nenhuma lei que disciplina especificamente
as Aitecs. Não obstante, o Estatuto das Cidades – Lei nº 10.527, de
2001 – estabelece como uma das diretrizes gerais da política urbana a
cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização, com vistas ao
atendimento do interesse social.

Na Constituição Federal, o parágrafo único do art. 23 trata da lei
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complementar federal de cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Nesse diapasão, é de se reconhecer ao Estado também a
competência e o dever de desenvolver políticas públicas voltadas para
a cooperação entres os poderes públicos estadual e municipal para o
desenvolvimento e o bem-estar em âmbito estadual.

De fato, não existe norma expressa nas Constituições Federal e
Estadual nesse sentido. Entretanto, não podemos perder de vista o
espírito do federalismo brasileiro de cooperação entre as diversas
instâncias de poder para a realização de suas obrigações
constitucionais.

Ressaltamos, também, a competência dos Estados membros para
legislar sobre direito urbanístico, econômico e matéria de proteção ao
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, nos
termos do art. 24 da Carta Magna.

Por fim, apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 para aprimorar o
projeto.

A Emenda nº 1 suprime o art. 4º, tendo em vista que a fixação de
prazo para o Executivo regulamentar a lei é um expediente
inconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal.

A Emenda nº 2 suprime o art. 5º. Trata-se de medida necessária
porque a proposição não traz impacto financeiro para o erário. Na
verdade, o projeto disciplina as Aitecs de forma genérica e abstrata.
Assim, o impacto financeiro só ocorrerá quando, efetivamente, for
criada uma área de interesse cultural, turístico e econômico em uma
determinada região.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 160/2007 com as
Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n° 1
Suprima-se o art. 4°.

Emenda n° 2
Suprima-se o art. 5°.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 181/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
181/2007, que resulta do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.410/2004, visa alterar a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe
sobre o Imposto sobre a  Propriedade  de Veículos Automotores -
IPVA - e dá outras providências.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda 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 é possibilitar ao contribuinte o pagamento

do IPVA em até 12 parcelas mensais e consecutivas, por meio da
alteração do disposto no art. 11 da Lei nº 14.937, de 2003. Segundo a
autor, a incidência do IPVA no início de cada ano fiscal ocorre em um
“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”.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda ao
projeto, com a finalidade de reduzir, de 12 para 8, o número máximo
de parcelas em que pode ser dividido o pagamento de IPVA. A razão
dessa alteração é a compatibilização da proposição com a legislação
federal, uma vez que a Resolução nº 110, de 24/2/2000, do Conselho
Nacional de Trânsito – Contran –, estabelece o prazo compreendido
entre os meses de setembro e dezembro para que os órgãos
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promovam a
renovação do licenciamento dos veículos automotores, o que
pressupõe a quitação integral dos débitos relativos ao IPVA, segundo
o Código de Trânsito Brasileiro.
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A dilatação do prazo para pagamento do imposto, como propõe o
projeto, embora possa ser considerado um benefício de natureza
tributária, não constitui uma renúncia de receita. Portanto, não há a
necessidade de atender às condições impostas pelo art. 14 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Contudo, a diluição da arrecadação do IPVA ao longo do ano
afetaria o fluxo de caixa do Estado e, principalmente, o dos
Municípios, aos quais pertencem 50% (cinqüenta por cento) do
produto da arrecadação desse imposto, nos termos do disposto no
inciso III do art. 158 da Constituição da República. No ano de 2006,
foram arrecadados no Estado, com o IPVA, R$1.327.316.000,00, o
que representa 7% de toda a receita tributária. Apenas no mês de
janeiro do mesmo ano, foram arrecadados 46,6% de toda a receita
proveniente do IPVA. Essa concentração de arrecadação em um
único mês deixa claro que a ampliação do período de pagamento do
imposto traria um impacto financeiro para o Estado. Tendo em vista
que o Estado conta com outras fontes de receita, com destaque para
o ICMS – responsável por quase 85% da receita total arrecadada em
2006 –, poderíamos até supor que o Estado fosse capaz de se
adaptar à mudança proposta, sobretudo se essa fosse feita
gradativamente.

Entretanto, o mesmo não se pode afirmar com relação aos
Municípios. No estudo do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal - Ibam -, elaborado por François E. J. de Bremaeker,
intitulado “Panorama das Finanças Municipais em 2005”, pode-se
verificar o grau de dependência financeira dos Municípios do País em
relação às receitas de transferências. Essas receitas correspondem às
transferências voluntárias, constitucionais e legais – como a cota-parte
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, a cota-parte do
ICMS, a cota-parte do IPVA, os recursos provenientes do Sistema
Único de Saúde - SUS - e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - Fundef. Na região Sudeste, por exemplo, as receitas de
transferências representam 59,8% do total das receitas dos
Municípios.
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Reconhecemos o caráter positivo da medida proposta e
compartilhamos com o autor a preocupação com as dificuldades por
que passa o contribuinte mineiro. No entanto, consideramos que é
necessário encontrar outra solução para essa questão, que não
agrave ainda mais para o desequilíbrio das finanças públicas,
sobretudo no que tange a boa parte dos Municípios do Estado.

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

181/2007.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 185/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 56/2003,
“dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas pela
rede pública hospitalar”.

Publicada em 8/3/2007, a proposição foi distribuída a esta Comissão
para que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional
e legal, nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob análise determina que 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 for civilmente capaz; possuir, no mínimo, vinte e
cinco anos de idade; tiver, pelo menos, um filho e apresentar a
anuência do cônjuge, por escrito, quando for casado.

O art. 226, § 7º, da Constituição da República estabelece que o
planejamento familiar é fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, sendo resultado de
livre decisão do casal. De acordo com o comando constitucional, ao
Estado compete propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício do direito ao planejamento familiar.

Em virtude de uma intensa mobilização de entidades representativas
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de movimento de mulheres e da área de saúde e tendo em vista,
ainda, o relatório emitido em 1993 pela Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito do Congresso Nacional, instaurada para examinar a
incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, foi
editada a Lei Federal nº 9.263, de 1996, que regulamenta o § 7º do
art. 226 da Carta Magna.

O mencionado diploma legal, nos seus arts. 1º e 4º, estatui que o
planejamento familiar é direito de todo cidadão, sendo orientado por
ações preventivas e educativas, visando à garantia de acesso
igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para
a regulação da fecundidade. De acordo com seu art. 5º, é dever do
Estado, por meio do SUS, em associação, no que couber, com as
instâncias componentes do sistema educacional, promover condições
e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que
assegurem o livre exercício do planejamento familiar.

Preceitua o art. 10 da mencionada lei federal que “somente é
permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: “em
homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos
de idade, ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado
o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico,
período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a
serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por
equipe multidisciplinar, visando a desencorajar a esterilização
precoce;” e, nos casos de “risco à vida ou à saúde da mulher ou do
futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por
dois médicos”.

O § 1º desse mesmo artigo dispõe, ainda, que “é condição para que
se realize a esterilização o registro de expressa manifestação de
vontade em documento escrito e firmado, após a informação a
respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais,
dificuldades de reversão e opções de contracepção reversíveis
existentes”. O § 2º desse artigo veda, também, a esterilização
cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto
nos casos de comprovada necessidade, em virtude de a mulher já
haver sido submetida a sucessivas cesarianas. Além disso, na
vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do
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consentimento expresso de ambos os cônjuges (§ 5º do art. 10 da lei
citada). Deve-se observar, ainda, que a esterilização cirúrgica, como
método contraceptivo, somente pode ser executada por meio da
laqueadura tubária, vasectomia ou outro método cientificamente aceito
(§ 6º do art. 10 da lei federal destacada).

Em Minas Gerais, a Lei nº 11.335, de 1993, em seu art. 1º,
estabelece que o Estado é obrigado a promover a assistência integral
à saúde reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoção de
ações médicas e educativas que compreendem, principalmente, o
apoio ao planejamento familiar. A norma estadual obriga, ainda, o
poder público a manter as condições que assegurem o cumprimento
do disposto no art. 1º.

Verifica-se, portanto, que as cirurgias para esterilização já são
atualmente cobertas pelo SUS, conforme se depreende da leitura da
lei federal destacada, a qual se projeta como lei nacional e norma
geral da União, tendo em vista o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 24 da
Constituição da República, que relaciona a defesa da saúde, a
proteção à infância e a educação como matérias de competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Desse modo, a proposição em exame não inova o ordenamento
jurídico.

Ademais, como ensina a boa doutrina do Direito, a lei, no sentido
estrito, deve apresentar três atributos essenciais, que são a abstração,
a generalidade e a novidade no mundo jurídico. Nesse passo, diante
da fundamentação apresentada, constatamos que o projeto de lei em
tela não atende ao conceito jurídico de lei “strictu sensu”, pois lhe falta
o requisito da novidade jurídica, fato que macula a proposição do vício
de antijuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 185/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril 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 196/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei nº 196/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 91/2003, a requerimento do autor, Deputado Alencar
da Silveira Jr., tem o objetivo de estabelecer critérios para a
publicação das leis no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
dispõem os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tramitou nesta Casa na legislatura

passada, e esta Comissão concluiu por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade. Examinando a matéria, verifica-se
que o entendimento adotado naquela ocasião foi correto. Visando à
economia processual, apresentamos, de forma sintética, os
argumentos constantes no parecer anteriormente elaborado.

A proposição visa a estabelecer que, na publicação da lei, seja
informado o número do projeto correspondente e a sua autoria.

A lei é um ato estatal que, por excelência, expressa a vontade geral
de um povo. O Parlamento é a instituição responsável pelo processo
de reconhecer as demandas populares, compatibilizar os diferentes
interesses e editar o ato que se pretende seja a expressão daquela
vontade. O titular do poder para definir essa vontade não poderia ser
outro senão o próprio povo, que exerce o seu poder diretamente ou
por meio de seus representantes, nos termos do art. 2º da
Constituição da República. Assim, não é adequado, sob o ponto de
vista da juridicidade e da constitucionalidade, que aquele ato seja
associado a um determinado parlamentar.

Ademais, deve-se reconhecer que todos os parlamentares são
responsáveis pela aprovação das proposições legislativas, havendo
distintas contribuições. Por exemplo, o relator de determinada
comissão pode ter o mérito de elaborar um substitutivo que encontre o
melhor ponto de equilíbrio entre os distintos interesses que estão
envolvidos na matéria. Dessa forma, parece-nos que a associação da
lei ao autor da proposição que culminou na lei no momento da
publicação desta promove um parlamentar em detrimento dos demais
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representantes, que, por distintas formas, contribuíram para a
aprovação do projeto na Casa.

Ressalte-se, ainda, que é fácil identificar na página oficial na internet
o projeto de lei que corresponde a determinada lei, bem como a
autoria daquele. Dessa forma, o interessado pode comparar a
proposição apresentada e o projeto aprovado, verificando em que
medida a Casa alterou a proposta inicialmente apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 196/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 203/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “proíbe a participação de animais em espetáculos circences
no Estado de Minas Gerais”.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.380/2005, foi
o projeto publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e distribuído
às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188,
do Regimento Interno, analisar a matéria sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir a exibição de

animais de qualquer espécie, domésticos ou selvagens, em
espetáculos circenses em todo o território do Estado. A proibição
somente não se aplica, quando se tratar de eventos sem fins
lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional. Ao
infrator de suas disposições, a proposição prevê a aplicação de multa
no valor de 10.000 UFIRs.

Em que pese ao mérito da proposta, o projeto não encontra respaldo
no ordenamento constitucional vigente. É o que demonstraremos a
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seguir.
O art. 24, inciso VI, da Constituição Federal preceitua que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre fauna e conservação da natureza, bem como proteção do meio
ambiente. Dessa forma, compete à União editar as normas gerais
sobre a matéria, e aos Estados, suplementar a legislação federal.

Ademais, o § 3º, inciso I, do art. 220 da Carta Magna determina que
lei federal deverá “regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada”.

No que toca especialmente aos circos, a Instrução Normativa nº 3,
de 15/4/99, do Ibama, considerando a competência do órgão para
regulamentar as atividades referentes a importação, manutenção,
comércio, cria e recria da fauna silvestre brasileira e da fauna silvestre
exótica em cativeiro, bem como a existência de jardins zoológicos e
de criadouros com finalidades econômica, científica, conservacionista,
circos e mantenedores de espécimes de espécies da fauna silvestre
brasileira e da fauna silvestre exótica em cativeiro, obriga os
empreendimentos e atividades circenses a obter o licenciamento
ambiental específico, pelo fato de estes serem considerados
empreendimentos de alto risco (grifo nosso).

Por sua vez, o licenciamento ambiental submete-se às regras da
Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, ou seja, o licenciamento ambiental caberá à União nas
hipóteses previstas na mencionada resolução, nos incisos I a V do art.
4º; aos Estados, nas situações referidas nos incisos I a IV do art. 5º;
aos Municípios, quando o empreendimento ou a atividade forem de
impacto ambiental local e nos casos em que houver delegação do
Estado por instrumento legal ou convênio.

Verifica-se que existe impedimento de ordem constitucional à
tramitação do projeto nesta Casa, além de uma vasta legislação
tratando da matéria.

Vale informar que outros projetos que tratam do tema já tramitaram
nesta Casa Legislativa. O Projeto de Lei nº 1.079/2000, de autoria do
Deputado Aílton Vilela, recebeu parecer concluindo pela
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inconstitucionalidade e foi arquivado ao final da legislatura. Em 1993,
o Projeto de Lei nº 1.631 foi definitivamente arquivado. Na legislatura
passada, o Projeto de Lei nº 2.380/2005, do mesmo autor do projeto
em exame, novamente recebeu parecer concluindo pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade e foi
arquivado.

Conclusão
Considerando as razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
203/2007.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 207/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 207/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do 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
19/12/2001, nos serviços de transporte público e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à 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 o art. 102, III, “a”,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto em apreço tramitou na

legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão analisou
minuciosamente a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa, a
argumentação utilizada anteriormente.

A proposição dispõe sobre aplicação dos recursos da Contribuição
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de Intervenção no Domínio Econômico - Cide -, instituída pela Lei
Federal nº 10.336, de 2001. Essa contribuição tem como fato gerador
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados e álcool etílico combustível. De acordo com o
projeto, 30% dos recursos da mencionada contribuição serão
destinados, em Minas Gerais, à melhoria da infra-estrutura dos
serviços de transporte público.

A mencionada lei federal determina, nos incisos I a III do § 1º do art.
1º, a destinação dos recursos oriundos do recolhimento da Cide. Além
de estabelecer a sua finalidade, o citado § 1º define que o produto da
contribuição terá sua destinação prevista na Lei Orçamentária.

No que tange especificamente a esta matéria, a Constituição da
República dispõe, no “caput” do art. 149, que “compete
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas
áreas”. Ainda sobre o assunto, o § 2º do mesmo dispositivo
estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação
e incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.
Tais contribuições poderão ter alíquotas “ad valorem” e específica. No
primeiro caso, a alíquota tem como base o faturamento, a receita
bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor
aduaneiro. Já no segundo, a base é a unidade de medida adotada.

A Carta Magna, no § 4º do art. 177, prescreve que a lei que instituir
contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá
atender às exigências do mencionado preceito, entre as quais citamos
a possibilidade de a alíquota da contribuição ser diferenciada por
produto ou uso, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo,
não se lhe aplicando o princípio da anterioridade, previsto no art. 150,
III, “b”, da Lei Maior. Ademais, o dispositivo atinente à Cide prevê que
os recursos arrecadados 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
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ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e ao
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

Quanto à forma de utilização dos recursos pelo Poder Executivo do
Estado, após a realização do repasse, pela União, da parte que lhe
cabe, cumpre informar que somente a Lei Orçamentária poderá versar
sobre a matéria. Conforme disposto no art. 157 da Carta mineira, a Lei
Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração
e o orçamento de investimento das empresas em que o Estado
detenha a maioria do capital votante. Integrará a Lei Orçamentária
demonstrativo específico com o detalhamento das ações
governamentais em nível mínimo de objetivos e metas, fontes de
recursos, natureza da despesa, órgão ou entidade responsável por
sua realização ou beneficiário dos recursos, identificação dos
investimentos, por região do Estado, e identificação, de forma
regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas, das
isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária ou creditícia.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 207/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril 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 212/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 95/2003, dispõe
sobre a afixação de plaquetas com os preços dos produtos expostos
em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, em
estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 9/3/2007, 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.
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Fundamentação
A proposta em análise objetiva tornar mais transparente a

informação dos preços dos produtos disponibilizados aos
consumidores em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides,
nos estabelecimentos comerciais do Estado.

Trata-se de matéria que diz respeito à proteção dos interesses do
cidadão e que se encontra em perfeita consonância com a Lei Federal
nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Ocorre, entretanto, que a Constituição da República confere
competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal
para editar leis que versem sobre produção e consumo, como também
sobre a responsabilidade por dano ao consumidor, conforme o art. 24,
V e VI, daquele Diploma.

Tratando-se de competência concorrente, cabe à União a edição
das normas gerais, cabendo aos Estados o poder residual, que diz
respeito à edição de leis em caráter suplementar às editadas no
âmbito federal.

Deve ser lembrado que a União dispôs recentemente sobre a
afixação do preço de bens e serviços disponibilizados ao consumidor,
por meio da Lei Federal nº 10.962, de 11/10/2004.

Assim sendo, não há como se dispor sobre a matéria no âmbito do
Estado, e deve ser lembrada a suspensão, em face da edição da
norma federal, da eficácia da Lei nº 12.789, de 17/4/98, que torna
obrigatória a afixação do preço em produtos comercializados no varejo
e dá outras providências.

Por outro lado, a proposta em apreço estabelece regras para a
realização de sorteios por estabelecimentos comerciais, o que, no
entender desta Comissão, encontra-se na seara de competência
privativa da União, em face do art. 22, XX, da Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 212/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 214/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposta em análise, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e

resultante do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em que pese à perspectiva de melhoria no transporte coletivo de

passageiros, com a implementação das medidas propostas por meio
do projeto em tela, deparamos com óbices de natureza constitucional
e legal que inviabilizam a sua tramitação, conforme veremos mais
adiante.

Esta, a propósito, foi a conclusão do parecer emitido por esta
Comissão quando da tramitação, nesta Casa Legislativa, do Projeto
de Lei nº 1.137/2003, arquivado em decorrência do término da
legislatura.

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 as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal.

Na falta da lei complementar referida, segundo o comando contido
no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Carta Federal, prevalece a norma constante na Lei Complementar
nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º prescreve o seguinte:

“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”.
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Vale lembrar que este procedimento foi reforçado com a nova
redação dada ao art. 150, § 6º, da Carta Federal, pela Emenda à
Constituição nº 3, de 1993:

“Art. 150 - (...)
§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos aos
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, ‘g’”.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, vem
entendendo pela competência do Conselho de Política Fazendária -
Confaz -, órgão que congrega representantes dos Estados e do
Distrito Federal, para dispor sobre a matéria.

Outrossim, a proposta depara com óbice de natureza legal em face
do preceito constante do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a referida norma, a concessão ou a ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto financeiro-
orçamentário no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois
exercícios seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Além disso, a proposta deve demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 214/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril 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 217/2007

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
2.356/2005, dispõe sobre a situação funcional dos empregados da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - Emater - MG - admitidos entre 5/10/88 e 23/4/93.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, 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 análise objetiva dispor sobre a reintegração ao

quadro de pessoal da Emater - MG dos empregados admitidos no
período compreendido entre 5/10/88 e 23/4/93 e que tenham sido
dispensados sem justa causa, entre o dia 31/8/2004 e a data da
publicação da lei a que daria origem o projeto em exame se aprovado.
Para tanto, estabelece que o exercício do direito que ora se pretende
assegurar depende da apresentação de requerimento por escrito, de
autoria dos funcionários demitidos. Propõe, também, garantir o
pagamento dos salários e das vantagens devidas a esses
empregados relativamente ao período compreendido entre a dispensa
e a reintegração. Finalmente, objetiva assegurar aos referidos
empregados a condição de funcionários efetivos, embora não tenham
prestado concurso público, e assegurar a mesma condição àqueles
admitidos no mencionado período e não dispensados.

Nos termos da Lei nº 6.704, de 28/11/75, a Emater é uma empresa
pública vinculada à Pasta de Agricultura, com personalidade jurídica
de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e
financeira.

Fundamenta-se o autor da proposição em decisões judiciais sobre
admissões realizadas mediante processo administrativo sem concurso
público, por empresa pública, em um determinado período, devido à
controvérsia, existente à época das contratações, quanto à exigência
de concurso público no âmbito das empresas públicas, nos termos do
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art. 37 da Constituição da República.
Não obstante a relevância da matéria, que trata do quadro funcional

de uma entidade da administração indireta do Poder Executivo,
cumpre observar uma indevida ingerência de um Poder em outro,
pois, de acordo com a Constituição do Estado, o Poder competente
para deflagrar o processo legislativo que disponha sobre o quadro de
empregos das empresas públicas é o Executivo, “ex vi” do art. 66, III,
alínea “d”.

Ademais, consoante prescreve em seu art. 37, inciso II, a
Constituição Federal tornou obrigatória a prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura
em cargo ou emprego público, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.

Assim, cabe ressaltar as decisões do Supremo Tribunal Federal nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 890/DF - Distrito Federal,
publicada no “Diário da Justiça” de 6/2/2004; 112/BA - Bahia,
publicada em 9/2/1996 e 1.808/AM - Amazonas, publicada em
1/6/2001.

Vê-se, portanto, que a edição de norma legal que contrarie o
disposto neste artigo se apresenta flagrantemente inconstitucional.

Por outro lado, cumpre ressaltar que cabe ao Poder Judiciário, no
desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que atos
ilegais prejudiquem direitos, por meio dos recursos constitucionais
disponíveis, especialmente o mandado de segurança.

Finalmente, ressaltamos que a Comissão de Constituição e Justiça,
na legislatura passada, concluiu pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria em análise, que foi
objeto do Projeto de Lei nº 2.356/2005, já mencionado, pelas mesmas
razões expostas.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 217/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião
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Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 220/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
A pretensão da proposta ora em discussão é vedar a concessão de

transporte público gratuito para os servidores da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT -, os servidores Oficiais de Justiça e
os Agentes de Inspeção do Ministério do Trabalho.

Preocupa-se o autor da matéria com o elevado custo da passagem
de ônibus. Entende que a gratuidade majora o valor tarifário, a fim de
que as empresas do ramo não sofram redução nas suas margens de
lucro.

Em situações assim, ocorre mesmo uma espécie de compensação
que, amparada na idéia de preservação do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos administrativos, deve ser protocolarmente
autorizada pelos poderes públicos. O Estado autoriza a recomposição
das tarifas para preservar a saúde financeira das concessões, fator
indispensável para a continuidade dos serviços.

Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria não encontra obstáculo
algum, tanto no que diz respeito à competência legislativa estadual,
quanto no que concerne à iniciativa parlamentar.

No entanto, a proposta em exame encerra grave contradição.
Apesar de imbuída de nobre intenção, ela acaba por onerar do mesmo
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jeito o cidadão-contribuinte, talvez no máximo divida a conta entre um
número maior de pessoas.

Afinal, se não fosse concedida a gratuidade aos servidores do
Judiciário, dos Correios e do Ministério do Trabalho, certamente o
custo dessas atividades - que são tão públicas e essenciais quanto o
transporte coletivo - ficaria mais elevado. E o ônus das atividades
públicas igualmente recairia sobre a sociedade.

Embora prime pela clareza, a proposta é inoportuna porque,
ademais, causa inutilmente transtornos administrativos ao Judiciário,
ao Ministério do Trabalho e à Empresa Brasileira de Correios e
Telegráfos - ECT. Tais instituições, uma vez aprovado o projeto,
teriam de criar mecanismos para que os seus servidores pudessem
usar o transporte coletivo sem lançar mão de recursos próprios.
Imagine-se a dificuldade em precisar quantos vales-transporte teriam
de ser entregues a um Oficial de Justiça, por exemplo.

O projeto em análise, para além de tudo, desafia o princípio da
razoabilidade. Uma coisa é revogar a obrigação legal de dar a
gratuidade; outra, bem diversa, é proibir uma instituição privada de
conceder, livremente, determinado benefício a quem quer que seja.
Nos termos em que foi redigida, a proposta legislativa proíbe,
indiscriminadamente, a concessão da gratuidade. Se uma empresa
particular, prestadora do serviço de transporte, desejar, por mera
liberalidade, seja porque suas contas estão em dia, seja porque
pretende ser solidária, conceder gratuidade a servidores públicos,
ficará impossibilitada de fazê-lo. Trata-se de questão particular, na
qual o Estado não pode se imiscuir, e que se orienta pelo princípio da
livre iniciativa.

Sendo assim, a proposta em análise contraria, entre outros, o
princípio da eficiência, constante no “caput” do art. 37 da Constituição
da República, bem como o princípio da razoabilidade, pioneiramente
consagrado pelo constituinte mineiro no “caput” do art. 13 da Carta
Política Estadual, e o princípio da livre iniciativa, expresso nas linhas
iniciais do art. 170 da Constituição da República. Diante disso, não
resta alternativa senão concluir por sua antijuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 220/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril 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 225/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.954/2006, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira destinar,
pelo menos, cinqüenta por cento de seus bilhetes lotéricos à
divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, 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. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame, que resulta do desarquivamento do Projeto de

Lei n° 2.954/2006, recebeu, na ocasião, parecer por  sua juridicidade,
exarado por esta Comissão.

A proposta objetiva que constem fotos e informações sobre pessoas
desaparecidas em cinqüenta por cento dos bilhetes emitidos pela
Loteria Mineira.

Segundo o autor do projeto, o desaparecimento de pessoas no País
ocorre em larga escala e causa grande sofrimento às famílias. Estima-
se que, só em Minas Gerais, haja cerca de três mil casos de
desaparecimento por ano, o que motiva a adoção de medidas que, de
alguma forma, contribuam para o combate a esse grave problema
social.

O serviço de loterias no Estado foi criado por meio do Decreto-Lei nº
165, de 10/1/39, e está sob responsabilidade da autarquia Loteria do
Estado de Minas Gerais, à qual compete, mediante exploração de
jogos lotéricos e similares, gerar recursos e destiná-los à promoção do
bem-estar social, a programas das áreas de assistência, desporto,
educação, saúde e desenvolvimento social.
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A Loteria Mineira possui personalidade jurídica pública e capacidade
de auto-administração. Porém, como entidade autárquica, não tem o
poder de criar o próprio direito: apenas executa as atribuições
específicas que lhe foram destinadas pela pessoa pública política que
a criou - no caso, o Estado de Minas Gerais -, o qual pode, por sua
vez, atribuir-lhe novas competências.

Isto posto, não se verifica óbice jurídico a que este Parlamento
aprecie o projeto de lei em exame, o qual não desvirtua a natureza e a
finalidade da autarquia, estando, ademais, em consonância com o
caráter social da entidade.

Além do mais, a proposição institui relevante medida em favor da
sociedade: confere densidade normativa ao disposto no art. 10, inciso
VI, da Carta mineira, que atribui ao Estado a competência para manter
e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da
pessoa e do patrimônio.

Na mesma esteira, a proposta dá concretude à norma constante no
art. 226 da Constituição da República, segundo a qual compete ao
Estado promover especial proteção à família, base da sociedade.

Com efeito, a medida legislativa que se pretende instituir amplia,
para as famílias que enfrentam o drama de terem pessoas
desaparecidas, as possibilidades de reencontrá-las. Apenas alguns
reparos de ordem técnica devem ser feitos, uma vez que já existe lei
instituindo normas sobre o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas no Estado.

Por esse motivo, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, com teor idêntico ao apresentado por esta Comissão
quando da análise do Projeto de Lei n° 2.954/2006.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 225/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005, que

institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.432, de 3 de janeiro de 2005,
o seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A - A Loteria do Estado de Minas Gerais inserirá nos bilhetes
lotéricos emitidos em cada concurso fotos e dados de pessoas
desaparecidas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril 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 226/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em análise, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr.
e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.997/2006,
pretende vedar a exigência de caução por parte dos prestadores de
serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das
operadoras de planos de assistência à saúde.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 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 tela pretende proibir a exigência de garantia, em

qualquer situação, para atendimento por parte dos hospitais, das
clínicas e das demais empresas que prestam serviços para as
operadoras de planos de saúde, na condição de credenciados,
contratados, cooperados ou referenciados.

A matéria foi apreciada nesta Comissão quando do trâmite do
Projeto de Lei nº 2.997/2006, arquivado em virtude do término da
legislatura.

Podemos vislumbrar, na proposição em apreço, a perspectiva de
regulamentação da prestação de um serviço que tem trazido enorme
transtorno para os titulares ou seus dependentes nos contratos
disponibilizados pelos planos e seguros de saúde.

A competência para dispor, por meio de lei, sobre questões
atinentes à produção, ao consumo, à responsabilidade por dano ao
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consumidor, conforme ocorre no caso em análise, é concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme se verifica pelo
disposto no art. 24, V e VII, da Constituição da República. Tratando-se
de competência concorrente, cabe à União editar as normas gerais
sobre a matéria, podendo os Estados exercer a competência residual,
prevista nos §§ 3º e 4º do artigo mencionado.

Entretanto, em relação à matéria cogitada no projeto, deve ser
enfatizado que a União já editou a Lei nº 9.656, de 4/6/98, que dispõe
sobre os planos privados de assistência à saúde, como também a Lei
nº 9.961, de 28/1/2000, que cria a autarquia federal denominada
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – e dá outras
providências. Compete à ANS, segundo a referida norma, a
regulação, a normatização, o controle e a fiscalização das atividades
que garantem a assistência suplementar à saúde.

Utilizando da prerrogativa que lhe foi conferida por lei, a autarquia
federal editou a Resolução Normativa nº 44, em 24/7/2003, segundo a
qual “fica vedada, 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
crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço”.

Constata-se que a proposta em análise já se encontra disciplinada
tanto na legislação federal quanto em norma de categoria inferior,
originária da autarquia reguladora, não existindo espaço para que a
Assembléia Legislativa venha a dispor sobre o tema.

Por outro lado, é importante lembrar a vigência, no Estado de Minas
Gerais, da Lei nº 14.790, de 20/10/2003, que proíbe, em situação de
urgência e emergência, a exigência de depósito prévio para
internamento em hospital da rede privada e dá outras providências.
Trata-se de uma norma de caráter geral, que não faz alusão às
atividades das operadoras de planos ou seguros de saúde, valendo,
portanto, para todo e qualquer atendimento médico-hospitalar.

Entendemos que uma proposta de alteração da redação do art. 1º
da referida norma não fere a legislação federal e atende às
expectativas do autor do projeto, razão que nos leva, em consonância
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com as prerrogativas desta Casa, a propor a aprovação da proposta
na forma do Substitutivo nº 1, que passa a fazer parte deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 226/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a ementa e o art. 1º da Lei nº 14.790, de 20 de outubro de

2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência
de depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e dá
outras providências .

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.790, de 20 de outubro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer

natureza para internamento de doente em hospital da rede privada.”.
Art. 2º - A ementa da Lei nº 14.790, de 2003, passa a ser a seguinte:

“Proíbe a exigência de depósito prévio para internamento em hospital
da rede privada e dá outras providências.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 233/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi a proposição
distribuída às comissões competentes, para receber parecer, no art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
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seguintes.
Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva tornar obrigatória a contratação
de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros pelo
adquirente de veículo automotor no Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 22, VII, conferiu à União a
competência privativa para legislar sobre seguros, sendo certo que o
Estado não pode, até a edição da lei complementar prevista no
parágrafo único do mencionado dispositivo, legislar sobre essa
matéria.

Assim, não obstante a boa intenção do parlamentar, a proposição
em análise, ao pretender disciplinar a matéria em questão, entra em
insuperável conflito com a atribuição constitucional de competência
privativa da União, desafiando, por conseguinte, o princípio federativo,
na medida em que o Estado adentra a seara legislativa própria
daquele ente federado.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 313.060-9, publicado no
“Diário da Justiça” de 24/2/2006, decidiu que o Município de São
Paulo, ao editar leis que instituíram a obrigatoriedade de cobertura de
seguro contra furto e roubo de automóveis para as empresas que
operam ou disponham de área ou local destinado a estacionamento
de mais de cinqüenta veículos, invadiu a competência para legislar
sobre seguros, que é privativa da União, conforme dispõe o art. 22,
VII, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre registrar que a Lei Federal no 6.194, de 19/12/74,
já instituiu, em âmbito nacional, o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres –
DPVAT. Nos termos da referida lei, os danos pessoais causados por
veículos automotores ou por sua carga a pessoas transportadas ou
não compreendem “indenizações por morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares”, nos valores
previstos.

Por fim, ressalte-se que o legislador estadual, preocupado com a
ampla difusão das informações relativas à cobrança, à indenização e
aos demais procedimentos envolvendo o DPVAT, editou, em 9/11/95,
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a Lei no 11.977, que torna obrigatória essa divulgação, a qual
compreende, entre outras formas de publicidade, a afixação, em locais
de fácil acesso, nos hospitais públicos e conveniados, nas delegacias
de polícia e nas demais entidades que prestam imediato atendimento
a vítimas de acidentes de trânsito, de cartazes nos quais constem, de
forma clara e destacada, todos os direitos básicos dos segurados. Por
ser oportuno, ressaltamos que esse mesmo entendimento foi
manifestado por esta Comissão na legislatura passada, no exame da
matéria em análise, que foi objeto do Projeto de Lei nº 3.415/2006, já
mencionado.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 233/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 239/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Carlos Pimenta, o
Projeto de Lei nº 153/2003, atual Projeto de Lei nº 239/2007, “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, 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.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o projeto sob comento

tramitou nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou detalhadamente a matéria no que tange ao juízo
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de admissibilidade. Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, a argumentação utilizada naquela ocasião.

O projeto tem por objetivo autorizar o DER-MG a assumir o controle
e a manutenção dos trechos das estradas municipais mencionadas;
entretanto, cabe salientar que essa autarquia, vinculada à Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas, é organizada pela Lei nº
11.403, de 1994, que, em seu art. 3º, III, VIII e X, ao tratar das formas
de cooperação com os Municípios, estatui:

“Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

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 do 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;”.

Constata-se, pois, que o DER-MG já desfruta prerrogativa legal para
cooperar com o Município, seja executando diretamente o serviço,
seja oferecendo apoio técnico ou financeiro, sendo necessária, tão-
somente, a celebração de convênio.

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que o Poder Executivo não
depende de autorização legislativa para a celebração de convênios,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Carta mineira na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 165-5. Se se levar em consideração
que o objetivo do projeto é exatamente autorizar a autarquia a realizar
uma ação administrativa que já está consagrada no campo de suas
atribuições, conforme estabelece o mencionado diploma legal,
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verifica-se que inexiste inovação da ordem jurídica, razão pela qual a
proposição se torna antijurídica. Quando se trata de função normativa,
atividade típica do parlamento, deve-se lembrar que a lei é o ato
jurídico por excelência, a qual tem como um de seus atributos básicos
a novidade, a par da generalidade e da abstração. Nessa linha de
raciocínio, para que determinado ato normativo seja enquadrado na
categoria de lei, é indispensável que contenha algo de novo, seja
acrescentando preceitos à lei anterior, seja modificando o seu texto
normativo, seja revogando, pura e simplesmente, a norma que
vigorava até a data de sua promulgação. Lei que reproduz dispositivos
constitucionais ou o texto de outros diplomas legais, ainda que
utilizando expressões diferentes, não inova o ordenamento jurídico do
Estado.

Ora, se a proposição não contém o atributo da novidade, que é
próprio da lei, não merece prosperar nesta Casa. Se o DER-MG já
goza de competência legal para a ação almejada pelo autor, a via
jurídica adequada não é a apresentação de um projeto de lei, e sim de
um requerimento que solicite providências à mencionada autarquia, o
qual será apreciado conclusivamente por uma das comissões
permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, III, “”a”, do
Regimento Interno. Este é o entendimento reiterado desta Comissão a
respeito da matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 239/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 243/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.568/2005, dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce e
de atendimento à adolescente grávida.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, a proposição foi
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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 em exame estabelece que o Estado desenvolverá

ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à
adolescente grávida. Em seu art. 1°, inciso I, reaf irma a realização de
campanhas educativas de prevenção à gravidez precoce, nos termos
da Lei nº 13.080, de 1998, a qual dispõe sobre campanha educativa
da prevenção do uso de drogas, da violênca, de doenças sexualmente
transmissíveis e da gravidez precoce, o que, em grande parte, já
atende o autor da proposição.

Os demais incisos do art. 1º do projeto fazem previsão de
atendimento médico à gestante, quanto a exames durante a gravidez,
cuidados com os recém-nascidos, assistência pré-natal, durante o
parto e o puerpério, acompanhamento à gestante e ao seu
companheiro e apoio à capacitação de recursos humanos
especializados no atendimento à adolescente grávida.

Não obstante o mérito da proposição, verificamos que todas essas
medidas já são implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS -, especialmente por meio da Portaria nº 569, de 1º/6/2000, do
Ministério da Saúde, que instituiu o Programa de Humanização no
Pré-Natal e Nascimento - PHPN -, no âmbito do SUS.

Conforme dispõe o art. 1º da referida portaria, o programa será
executado de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas
Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos,
promovendo a ampliação do acesso a essas ações, o incremento da
qualidade e da capacidade instalada da assistência obstétrica e
neonatal bem como sua organização e regulação no âmbito do SUS.

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento
estabelece, entre outros, os seguintes princípios e diretrizes: toda
gestante tem direito a atendimento digno e de qualidade no decorrer
da gestação, do parto e do puerpério; toda gestante tem direito ao
acompanhamento pré-natal adequado de acordo com os princípios
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gerais e condições estabelecidas no Anexo I da referida portaria, que
inclui atividades como consultas, exames diversos, aplicação de
vacina, realização de atividades educativas, classificação de risco
gestacional com o devido atendimento ou acesso à unidade de
referência para atendimento ambulatorial ou hospitalar na ocorrência
de gestação de alto risco.

No tocante à flexibilização do horário escolar da adolescente
grávida, destacamos a Lei Federal nº 6.202, de 17/4/75, que atribui à
estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares
instituído pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, e dá outras
providências.

Quanto à vaga em creche para filho de mãe adolescente, convém
lembrar que todas as crianças têm esse direito, independentemente
de serem as mães adolescentes ou não. As mães de qualquer faixa
etária precisam, atualmente, estudar e trabalhar. Dar prioridade ao
filho de mãe adolescente em detrimento de quaisquer outros implicaria
desacatar o princípio da igualdade, uma vez que estaríamos tratando
desigualmente os iguais. O critério para aplicação da isonomia deve
ser o justo, aquele que se compatibiliza com os princípios
constitucionais da impessoalidade e da razoabilidade, inscritos no
“caput” do art. 13 da Constituição do Estado.

Com base na fundamentação apresentada, verificamos que a
proposição em estudo não encontra respaldo no sistema jurídico em
vigor, uma vez que ela não apresenta o atributo da novidade jurídica.
De fato, a lei no sentido estrito existe tão-somente se fundada em três
pilares básicos, que são a generalidade, a abstração e o caráter
inovador. Se lhe falta qualquer um deles, não temos configurado o
instituto da lei no sentido estrito. Ademais, a ausência de novidade
jurídica implicaria legislar sobre matéria já contemplada em norma
jurídica, o que corresponderia à edição de norma meramente
repetitiva de comandos vigentes. Diante desse fato, a pretensa lei se
mostraria inócua e, portanto, contrária ao direito, ou seja, eivada do
vício de antijuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 243/2007.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 267/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 397/2003, cria as
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - Cipas - nas escolas
de ensino médio da rede pública estadual.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame institui, nas escolas da rede estadual de

ensino médio, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes -
Cipas. Seu objetivo principal é o de criar um instrumento que
conscientize a comunidade escolar da importância dos conceitos de
segurança e limpeza, de práticas necessárias para o combate de
doenças como “stress” e lesão por esforço repetitivo, bem como de
técnicas de ergonomia, além de constituir um espaço para interação.

Tal iniciativa se espelha nas Cipas do Direito do Trabalho, que são
comissões formadas por representantes do empregador e dos
empregados com a atribuição de prevenir acidentes e doenças
decorrentes do trabalho. São funções das Cipas nas empresas a
realização de vistoria das condições de risco nos ambientes de
trabalho; a adoção de medidas de segurança para reduzir ou
neutralizar os riscos existentes; o fornecimento ao trabalhador de
equipamento de proteção individual, adequado à respectiva função; a
formação, o treinamento e a manutenção de equipes especializadas
para atendimento em situações de emergência, bem como a
orientação e a divulgação, buscando conscientizar as pessoas sobre a
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importância de adotarem uma postura preventiva.
Ao transplantar essa iniciativa para as escolas públicas, o projeto o

faz adequando o conceito às necessidades da comunidade escolar.
Dessa forma, além de objetivar a prevenção de acidentes e o combate
à violência, busca estimular a cidadania, alertando a comunidade
escolar para os malefícios da depredação, das pichações, e de outras
práticas danosas ou violentas, comuns no ambiente escolar. As
referidas Comissões deverão, entre outras atribuições, identificar
locais de risco, contabilizar e avaliar a gravidade dos casos de
acidente e de violência, averiguar suas causas, planejar e recomendar
medidas preventivas, estimular a atenção quanto à segurança e
promover programas preventivos.

Iniciativas nesse sentido já foram adotadas em outros Estados e
Municípios da Federação. No ano de 2002, foi aprovada, em Natal
(RN), a Lei nº 212, que cria as Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes e Violência nas Escolas - Cipaves -, visando a evitar a
ocorrência de agressões, brigas e indisciplina nas escolas municipais,
o que, segundo a Coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação, vinha prejudicando o ensino e a aprendizagem dos alunos.
(Entrevista publicada na “Tribuna de Natal”, no “site”
www.tribunadonorte.com.br/anteriores/030618/natal3.html., em
18/6/2003; data da consulta: 15/9/2003.)

De acordo com o trabalho publicado pelo Núcleo de Saúde Pública
da Universidade Federal de Pernambuco, o “acidente é um evento
não intencional e evitável, causador de lesões físicas e/ou emocionais
no âmbito doméstico ou nos outros ambientes sociais, como o do
trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e o de lazer (...) Esse
conjunto de eventos consta na Classificação Internacional de Doenças
- CID (OMS, 1985, e OMS, 1995)- sob a denominação de causas
externas”. Conclui-se, no referido estudo, que, no ambiente escolar,
freqüentemente ocorrem acidentes que prejudicam o desempenho do
aluno. Por outro lado, a escola contém um potencial humano - alunos,
professores, pessoal de apoio - que pode atuar, após capacitação
adequada, na prevenção e na prestação de primeiros socorros a
vítimas de acidentes, tenham eles ocorrido ou não no âmbito da
escola. Por fim, reconhece-se que ações como as previstas no projeto
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em exame, que visam a despertar a necessidade de que todos se
tornem agentes multiplicadores dos conhecimentos e das atitudes que
salvam vidas, ampliando a cidadania, dentro e fora da escola,
inserem-se no “ideário da promoção da saúde, vinculado ao
movimento difundido mundialmente de Cidades Saudáveis”.
(Universidade Federal de Pernambuco: “Prevenção de Acidentes e
Capacitação para Execução de Primeiros Socorros em Escolas
Públicas”, pág. 4)

É importante ressaltar que, nos Estados e Municípios onde foram
implantadas políticas nesse sentido, houve interação com outros
setores da sociedade, notadamente universidades de Medicina, que
forneceram treinamento e orientação sobre primeiros socorros e
outras práticas auxiliares na prevenção de acidentes.

Destaque-se, ainda, que a criação das Cipas nas escolas públicas
não irá gerar despesa para o Estado.

No que toca à constitucionalidade da matéria, é importante informar
que projeto de lei de iniciativa parlamentar não pode criar órgão nem
tampouco detalhar atribuições e competências específicas a serem
desempenhadas pelas escolas públicas, que são entes vinculados ao
Poder Executivo, sob pena de violar o princípio constitucional da
separação dos Poderes. Todavia, entendemos que o projeto pode ser
aprimorado por meio da apresentação de um substitutivo que retire
tais impropriedades jurídicas e trate de instituir uma política pública a
ser adotada pelas escolas da rede estadual de ensino médio com o
intuito de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da
prevenção de acidentes e violência. Dessa forma, o Estado estaria
fazendo uso de sua competência concorrente para legislar sobre
ensino e proteção à saúde, prevista no art. 24 da Constituição da
República, de forma genérica e abstrata, estabelecendo uma norma
programática a ser observada pelas escolas de ensino médio. Vale
ainda ressaltar que, no caso em questão, não cuida o projeto da
instituição de normas referentes ao Direito do Trabalho, tampouco de
regras relativas ao regime jurídico dos servidores, na medida em que
não há a criação de um órgão no âmbito da escolas.

Verificamos, ainda, a necessidade de retirar do projeto o dispositivo
que autoriza o Executivo a firmar convênios para a consecução dos
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objetivos consignados na proposição, por ser essa uma ação própria
daquele Poder, a qual prescinde de autorização legislativa. Por fim,
propomos alterações que visam a adequar o projeto à técnica
legislativa. Por esses motivos apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 267/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a política de prevenção de acidentes e violência nas escolas

da rede estadual de ensino médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas estaduais de ensino médio adotarão

políticas de prevenção de acidente que envolvam alunos, professores
e servidores da escola, por meio da instituição de Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes - Cipas.

Art. 2º - As Comissões de que trata esta lei são compostas por
integrantes da respectiva comunidade escolar.

Art. 3º - As Comissões de que trata esta lei têm as seguintes
atribuições:

I - identificar as áreas que apresentem risco de acidentes nas
escolas;

II - levantar as causas das doenças decorrentes do trabalho
desenvolvido nas escolas;

III - identificar as causas da violência no âmbito escolar;
IV - sugerir e implementar medidas de segurança para reduzir ou

neutralizar os problemas detectados;
V - orientar e conscientizar a comunidade escolar sobre os

problemas existentes e sobre a importância da adoção de medidas
preventivas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 286/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Tendo origem no desarquivamento do Projeto de Lei nº 815/2003, a
pedido de seu autor, Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº
286/2007 “dispõe sobre o ensino do braile em escolas especiais no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem 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
Na legislatura passada, esta Comissão não chegou a emitir parecer

sobre o Projeto de Lei nº 815/2003, tendo em vista requerimento
apresentado, solicitando que a matéria fosse encaminhada à
comissão de mérito.

O Projeto de Lei nº 286/2007, em análise, tem o objetivo de
“melhorar o ensino especial voltado para o deficiente visual”. Matéria
semelhante já tramitou nesta Casa: o Projeto de Lei nº 52/1995, que
tratava, ainda, de outros aspectos da matéria, e não logrou êxito, em
virtude de veto do Governador do Estado.

No que toca à competência 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, em seu art. 24, IX, a competência
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para
legislar sobre educação, cultura e ensino. Dessa forma, faz-se
necessário distinguir duas modalidades básicas de lei educacional:
aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional –
e são de domínio exclusivo da União - e as que dispõem
suplementarmente sobre educação, cultura e ensino.

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. Esse diploma legal não revogou
tacitamente a Lei nº 4.169, de 4/12/62, que oficializa as convenções
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do sistema braile para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código
de Contrações e Abreviações Braille. Dispõe o art. 1º dessa lei:

“Art. 1º - São oficializadas e de uso obrigatório em todo o território
nacional as convenções Braille, para uso na escrita e leitura dos
cegos e o Cógido de Contrações e Abreviaturas Braille, constantes da
tabela anexa e aprovados pelo Congresso Brasileiro Pró-Abreviatura
Braille, realizado no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de
Janeiro, em dezembro de 1957”.

Compete ao Conselho Nacional de Educação, nos termos da Lei nº
9.131, de 1995, estabelecer as diretrizes curriculares nacionais. No
que tange à educação especial, a Câmara de Educação Básica do
mencionado órgão colegiado editou a Resolução nº 2, de 11/9/2001,
cujo art. 12, § 2º, dispõe o seguinte:

“Art. 12 - (...)
§ 2º - Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que

apresentam dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas
dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares,
mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o
sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da
língua portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela
abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os
profissionais especializados em cada caso”. (Grifo nosso.)

Por fim, vale mencionar que a educação especial foi disciplinada
pelo Conselho Estadual de Educação, por meio de sua Resolução nº
451, de 2003, cujo art. 7º dispõe o seguinte:

“Art. 7º - São considerados serviços complementares e/ou
suplementares de apoio especializado, em escolas da rede regular de
ensino ou em instituições especializadas: salas de recursos,
itinerância, oficinas pedagógicas e de formação e capacitação
profissional, instrução ou interpretação da Libras, Braille, códigos
aplicáveis, orientação e mobilidade, atividades da vida diária e outras,
a critério da instituição”. (Grifo nosso.)

Assim, a essência do projeto, consubstanciada em seu art. 1º, já se
encontra disciplinada na legislação, seja federal, seja estadual, razão
pela qual não se justifica a sua reprodução na legislação ordinária
estadual.



386

Ademais, se o projeto é antijurídico, porque não inova o
ordenamento legal, o seu art. 3º é evidentemente inconstitucional.
Esse dispositivo autoriza o Estado a realizar convênios com
Municípios e escolas especiais. Contudo, a decisão de celebrar
convênios é de ordem administrativa, dispensando autorização
legislativa, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
nos termos da Adin nº 165, de 7/8/97, sobre dispositivo da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Verifica-se, pois, que não pode a proposição em exame tramitar
nesta Casa.

Conclusão
Com fundamento no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 286/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 288/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
132/2003, institui o Programa Saúde na Escola, no âmbito da rede
estadual de ensino do Estado, destinado a proteger a saúde,
diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados pelos
alunos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição institui o Programa Saúde na Escola, que tem por

objetivo garantir educação sanitária básica ao estudante e possibilitar
que ele receba informações a respeito de métodos preventivos de
problemas das áreas médica, odontológica, ambiental, de
saneamento, de doenças transmissíveis e outras. O Programa visa a
determinar a elaboração de projetos e atividades que contribuam para
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a solução, adequada à realidade de cada escola e da comunidade na
qual está inserida, dos problemas diagnosticados, bem como a
execução dos projetos com a participação da comunidade escolar,
além da avaliação e reorientação das ações planejadas.

O art. 3º do projeto relaciona em 12 incisos o conteúdo disciplinar a
ser observado nas escolas, em conformidade com o programa
proposto.

Nos seus artigos seguintes, o projeto cria a função de Agente da
Saúde para servidor do Quadro de Pessoal do Magistério, determina o
regime jurídico desse servidor e estabelece competência para a
Secretaria de Estado de Educação, que deverá firmar parcerias com
órgãos públicos e organizações da sociedade civil com vistas a
subsidiar a execução das ações propostas no programa.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto incide em vícios de
inconstitucionalidade ao longo do seu texto.

Num primeiro momento desponta o caráter eminentemente
administrativo da proposição, que, ao criar programa de governo,
invade a competência material do Poder Executivo
constitucionalmente estabelecida.

De fato, a elaboração e a execução de programas são temas
eminentemente administrativos que se enquadram no rol das
competências atribuídas ao Poder Executivo pela Constituição
Federal, haja vista o disposto no seu art. 23, inciso II, que inclui o
cuidado com a saúde e a assistência pública. A Constituição mineira,
por sua vez, faz igual previsão no inciso II do seu art. 11, que
relaciona a competência material do Estado. Esses dispositivos
demonstram a impropriedade do instrumento normativo legal utilizado
com crescente freqüência pelo Legislativo mineiro, consistente na
apresentação de projetos de lei instituidores de programas, com o
objetivo, tão-somente, de trazer para a agenda política propostas cuja
implementação constitui atribuição típica do Poder Executivo, detentor
da competência constitucional para realizar tais ações de governo. É o
que acontece com o projeto que ora analisamos, que apresenta um
comando para o Poder Executivo implementar uma ação que já está
incluída entre as de sua competência, o que denota o caráter inócuo
da lei.
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É importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas 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 apresentadas pelos
Deputados Estaduais. Esse 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 de efeito
inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem
implementadas, por falta de recursos.

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, bem como os que impliquem investimentos ou despesas
para ente da Federação, necessariamente inseridos nos seus
respectivos orçamentos, devem ser submetidos ao Legislativo. Trata-
se no caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das
hipóteses citadas, nenhum plano 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.

Outra incompatibilidade constitucional que vislumbramos na
proposição consiste na ausência de novidade jurídica do projeto,
característica essencial à lei como aponta a boa doutrina do Direito.
Ocorre que a preocupação por parte do poder público em passar às
crianças e aos jovens informações sobre os cuidados com a saúde
existe desde há muito. Em 1963, por exemplo, foi instituída, pelo
Decreto nº 6.853, a campanha de combate às verminoses em
escolares. Seguindo essa linha de pensamento, encontramos cerca
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de nove leis e quatro decretos que implicam a divulgação pelas
escolas, por meio do conteúdo disciplinar, de informações úteis sobre
a prevenção de doenças, o uso de drogas e a preservação do meio
ambiente. Cada uma dessas normas enfoca um ou mais de um dos
incisos relacionados no art. 3º do projeto. Assim, o Decreto nº 40.324,
de 1999, institui o Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais
– Consea –, integrado pela Secretaria de Estado de Educação entre
outras Pastas do Poder Executivo, e lhe atribui, entre outras, a
competência para coordenar campanhas de conscientização da
opinião pública, voltadas para a segurança alimentar. Ao Consea cabe
apresentar o Plano Estadual de Segurança Alimentar. Naturalmente,
ao incluir a Secretaria de Educação como integrante do Consea, o
objetivo da administração é adequar o enfoque curricular da matéria
às necessidades e à realidade estadual. E, claro, falar em higiene e
qualidade dos alimentos é divulgar informações voltadas para a
prevenção de doenças e para a manutenção da saúde. Essa norma já
atende aos objetivos traçados pelo legislador no art. 2º do projeto e
nos incisos I e III do seu art. 3º.

A Lei nº 13.444, de 2000, que dispõe sobre o atendimento
odontológico preventivo nas escolas estaduais, e a Lei nº 13.802, do
mesmo ano, que institui o Programa de Higiene Bucal na rede
estadual de ensino fundamental, contemplam, assim, tanto os
objetivos estabelecidos no art. 2º do projeto em análise, como o
proposto no inciso II do seu art. 3º.

A Lei nº 9.116, de 1985, dedicada ao estudante deficiente, autoriza o
Poder Executivo a criar salas de recursos, especialmente equipadas
para complementação da educação de deficientes visuais, auditivos e
físicos, na rede estadual de ensino. Constitui, portanto, mais uma
ação do Estado em prol da educação, como é da alçada do Poder
Executivo à luz de sua competência material constitucionalmente
definida.

O Decreto nº 39.561, de 1998, alterado pelos Decretos nº 39.809, de
1998, e nº 41.413, de 2000, cria o Programa Mineiro de Qualidade e
Produtividade - PMQP -, destinado a melhorar a qualidade de vida por
meio da excelência em produtos e serviços. O PMQP tem como um
de seus objetivos promover a disseminação de conceitos e
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metodologias da qualidade e é administrado por representante desta
Assembléia Legislativa e das Secretarias de Estado de Educação, de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Saúde, entre
outros. Temos, aqui, a participação conjunta da Assembléia
Legislativa como poder fiscalizador dos atos do Executivo, da
Secretaria de Saúde, militando em prol da saúde pública, da
Secretaria de Meio Ambiente, como conciliadora entre saúde,
alimentação e conservação do meio ambiente, e, por fim, da
Secretaria de Educação, como difusora das idéias na comunidade
escolar, informando e ensinando. Estão, portanto, previstos, mais uma
vez, os objetivos propostos pelo legislador no art. 2º do projeto em
estudo.

A Lei nº 12.080, de 1996, obriga o Estado a adotar medidas de
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal, nas
creches, asilos e estabelecimentos de ensino. Como medidas
preventivas, a lei estabelece, entre outras, o incentivo à utilização de
corretas técnicas de higienização bucal, a aplicação periódica de flúor
e a utilização de dieta alimentar adequada. Isso significa que o
estudante vai conhecer e aprender a correta técnica de higienização
bucal, usufruir do benefício da aplicação do flúor e, ainda, aprender a
utilizar a dieta alimentar adequada. Tudo isso na própria escola.
Nessa lei, como se vê, já se encontram disciplinadas as propostas
apresentadas no art. 2º, especialmente no seu inciso I, e no art. 3º,
incisos I e II, do projeto.

Em outubro de 1997, foi editada a Lei nº 12.650, que dispõe sobre
medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as condições
nutricionais da população. O art. 2º dessa lei prevê, como meio para
consecução do objetivo proposto, a realização de campanhas de
orientação para a adoção de cardápios de baixo custo e de alto valor
nutritivo em escolas e outras instituições, além de campanhas sobre a
utilização de produtos regionais e sazonais, e o incentivo às
campanhas de aleitamento materno. Eis já concretizado, portanto, o
objetivo proposto no art. 2º do projeto em tela, bem como o postulado
nos incisos I e III do seu art. 3º.

As questões afetas à saúde mental foram tratadas na Lei nº 11.802,
de 1995, alterada pela Lei nº 12.684, de 1997, que dispõe sobre a
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promoção da saúde e da reintegração social do portador de
sofrimento mental. É do conhecimento de todos que a escola envia
aos pais comunicação da ocorrência de qualquer distúrbio
comportamental do aluno, indicativo de problemas de saúde mental.
Além disso, os pais ou o responsável pelo aluno são convidados a
comparecer à instituição de ensino, onde são informados da conduta
do filho ou dependente e recebem o aconselhamento possível.
Questões dessa natureza requerem, em alguns casos e como medida
de maior segurança, uma avaliação médica. Contudo, cumpre
salientar que a lei mencionada veda, no seu art. 16, a segregação, em
estabelecimento educacional público ou privado, de portadores de
sofrimento mental e garante, prioritariamente, o acesso dessas
pessoas à educação em classes comuns, em qualquer faixa etária,
com a assistência e o apoio integrados dos serviços de saúde e de
educação.

No que se refere à oftalmologia, a Lei nº 10.868, de 1992, obriga as
escolas da rede pública e particular de ensino a aplicarem,
gratuitamente, os testes de acuidade visual e auditiva nos alunos da
pré-escola e do 1º grau. Segundo a fonoaudiologia, que, como se
sabe, estuda as perturbações da fala e da audição, os distúrbios da
fala estão comumente associados à deficiência auditiva. Atendidos
estão, pois, os preceitos dos arts. 2º e 3º do projeto, particularmente
os incisos V e VII deste último.

O Decreto nº 18.771, de 1977, instituiu a Feira de Ciências de Minas
Gerais, voltada para o incentivo de estudos técnico-científicos e de
formas de proteção ao meio ambiente. O evento é caracterizado pela
apresentação de trabalhos realizados por alunos do sistema estadual
de ensino, nos campos da ciência, da tecnologia e da proteção
ambiental. Portanto, o conteúdo disciplinar voltado para a proteção do
meio ambiente, proposto no art. 3º, inciso VIII, do projeto já foi objeto
de normatização. Além deste, destacamos o Decreto nº 6.853, de
1963, mencionado neste parecer, que institui a campanha de combate
às verminoses em escolares. Campanhas como essa trazem no seu
bojo todo um processo de informações que vão desde o cuidado com
a alimentação, com a higiene corporal, com o acondicionamento de
lixo até o zelo pela conservação da boa qualidade do ar, da água e do
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meio ambiente em geral. Desse modo, mais uma vez o arcabouço
normativo do Estado determina a divulgação de informações
educativas no contexto das escolas, demonstrando a ausência de
novidade do disposto no art. 2º, especialmente em seu inciso I, e no
art. 3º, com ênfase para os seus incisos I, III, VIII e IX, do projeto em
análise. Este último inciso prevê o estudo na área da vigilância
epidemiológica, o que envolve ciclos biológicos de surtos endêmicos e
de epidemias, matéria vista no contexto da disciplina de Biologia. Por
oportuno, também merece ser mencionado que, no âmbito dessa
disciplina em conjunto com a Química, ou em se tratando do ensino
fundamental, no âmbito da disciplina de Ciências, são também
ministrados os ensinamentos relacionados com as drogas e seus
efeitos danosos à saúde. Nesse ponto, duas leis merecem destaque,
quais sejam a nº 12.171, de 1996, que proíbe a venda de cigarro e de
bebida alcóolica nas escolas de 1º e 2º graus da rede estadual de
ensino, e a nº 13.411, de 1999, que obriga a inclusão, no programa de
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estudos sobre o uso de
drogas e dependência química. Inócuo se mostra, pois, também o
inciso X do art. 3º do projeto.

Em relação à qualidade do meio ambiente, cuja relação intrínseca
com a saúde não pode ser ignorada, a Lei nº 10.889, de 1992,
promoveu a formação de professores em Educação Ambiental, numa
ação conjunta da Secretaria de Estado de Educação com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam -, ouvidos os demais órgãos
ambientais, objetivando que cada escola do Estado tivesse um
coordenador de programas de ensino e de atividades ligadas àquela
disciplina. Assim, já foi contemplado em lei o proposto pelo legislador
nos arts. 2º e 3º da proposição, com ênfase para o inciso VIII deste
último artigo.

Se não bastassem os argumentos apresentados, destacamos o
conteúdo do inciso IV do art. 3º da Resolução nº 3, de 26/6/98, da
Câmara de Educação Básica - CEB -, do Conselho Nacional de
Educação, referente ao ensino médio. Ali se dispõe 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 e:
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a) a vida cidadã, mediante a articulação entre vários dos seus
aspectos como a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio
ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, as
linguagens;

b) as áreas de conhecimento, como línguas portuguesa, estrangeira
e materna - no caso de populações indígenas e migrantes -,
matemática, ciências, geografia, história, educação artística, física e
religiosa.

Tais disciplinas são, pois, de cumprimento obrigatório pelas escolas
do sistema estadual de ensino, por força da diretriz exclusiva da
União, representada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.434, de 1996, cujo art. 26 determina que os
currículos do ensino fundamental e médio tenham uma base nacional
comum, a qual foi devidamente especificada na resolução aqui citada.
Como vemos, por força de norma federal, os conteúdos disciplinares
já são aplicados na rede estadual de ensino. Por oportuno,
destacamos ainda os incisos VI e VII do mesmo art. 3º da resolução
da CEB, cujo teor vem enfatizar a autonomia dos estabelecimentos de
ensino e do seu corpo docente, assegurada nos arts. 12 e 13 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange à
complementação do currículo, a qual deverá respeitar e atender os
interesses peculiares das comunidades educacional e local
envolvidas:

"Art. 3º- ...
VI - As escolas utilizarão a parte diversificada de suas propostas

curriculares para enriquecer e complementar a base nacional comum,
propiciando, de maneira específica, a introdução de projetos e
atividades do interesse de suas comunidades.

VII - As escolas devem trabalhar em clima de cooperação entre a
direção e as equipes docentes, para que haja condições favoráveis à
adoção, execução, avaliação e aperfeiçoamento das estratégias
educacionais, em conseqüência do uso adequado do espaço físico, do
horário e calendário escolares, na forma dos arts. 12 a 14 da Lei nº
9.343, de 20 de dezembro de 1996".

Seguindo essa linha de pensamento, constatamos que, ainda que o
projeto apresentasse novidade jurídica, estaria ele eivado do vício de
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inconstitucionalidade, porque contrário à autonomia preceituada para
as escolas e o seu corpo docente, nos arts. 12 e 13 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O entendimento adotado por esta Comissão encontra respaldo na
obra intitulada "Parâmetros Curriculares Nacionais", publicada pelo
Ministério da Educação, em 1997, - à época, Ministério da Educação e
do Desporto -, num trabalho de sua Secretaria de Educação
Fundamental. Os volumes 1, 4 e 9 da coleção citada examinam com
maior especificidade os conteúdos das disciplinas obrigatórias.

Os arts. 4º e 5º da proposição contrariam o princípio da separação
dos Poderes, preceituado no art. 2º da Constituição Federal, uma vez
que invadem a competência privativa do Poder Executivo, ao instituir
função pública e deliberar sobre o regime jurídico de servidor da
Secretaria de Estado de Educação, bem como ao estabelecer
atribuição para órgão pertencente ao Poder Executivo e diretamente
subordinado ao Governador do Estado, em franca oposição ao
disposto no art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, e no art. 90, inciso XIV,
da Constituição mineira. Os primeiros dispositivos destacados
estabelecem a competência privativa do Chefe do Poder Executivo
para deflagrar o processo legislativo em se tratando de proposição
que crie cargo e função públicos na administração direta, autárquica e
fundacional. Já o segundo dispositivo determina que compete
privativamente ao Governador do Estado, dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Ora, a
Secretaria de Estado de Educação, a que se reportam os citados
artigos do projeto, constitui órgão diretamente subordinado ao Chefe
do Poder Executivo, sendo seu auxiliar no exercício da competência
privativa de direção superior desse Poder. É o que estabelece o art.
90, inciso II, da Carta Política mineira.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 288/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto
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Abramo - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 291/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
136/2003, altera o art. 2º da Lei nº 12.460, de 15/1/1997.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, para ser analisada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por escopo acrescentar parágrafo

único ao art. 2º da Lei nº 12.460, de 1997, determinando que o exame
do ácido desoxirribonucléico - DNA - para investigação de
paternidade, pago pelo Estado nos processos judiciais em que o
investigante for reconhecidamente pobre, seja realizado em um prazo
máximo de um ano contado da data de sua solicitação pelo
magistrado.

A proposta tem o objetivo de assegurar a eficácia da norma citada
dentro de um prazo máximo compatível com a realidade processual,
de forma a impedir o adiamento indefinido da realização do referido
exame, em detrimento da concretização do direito que a lei buscou
assegurar.

De fato, a Carta Magna estabelece, no seu art. 3º, como um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a
construção de uma sociedade justa e solidária. Para o alcance desse
objetivo, militam as garantias fundamentais da apreciação pelo Poder
Judiciário de lesão ou ameaça a direito e a obrigatoriedade de o
Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV,
da Carta Magna).

Nesse passo, é especialmente oportuna a observância do
preceituado no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, que
assegura aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Naturalmente, o
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acesso às provas de fato e de direito que instruirão o processo é fator
essencial para o justo êxito da demanda judicial. Também no que se
refere à Lei nº 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo
administrativo no âmbito da administração pública estadual, não
vislumbramos óbice ao trâmite do projeto nesta Casa. A referida lei,
no § 2º do seu art. 1º, reserva aos processos administrativos
específicos a regência por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos da lei mencionada.

Como vemos, a proposição não encontra óbices nas esferas
jurídico-constitucional e legal à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Convém destacarmos que, mesmo diante das recentes informações
obtidas por esta Comissão junto ao Fórum Lafayete - 2ª Vara de
Família - de que a atual demanda para a realização dos exames de
DNA nos processos de investigação de paternidade vêm sendo
atendidas a contento, num prazo inferior a seis meses, não há óbice
jurídico a que o legislador infraconstitucional regulamente a matéria,
no que tange ao prazo sugerido, no corpo da lei. Além disso, como
garantia legal ao exercício do direito de acesso gratuito ao referido
exame, conforme estabelecido na Lei nº 12.460, de 1997, a
especificação do prazo máximo se mostra oportuna e conveniente;
todavia, diante da informação obtida junto ao Fórum Lafayete, e com
fulcro no princípio da razoabilidade, inscrito no art. 13 da Constituição
do Estado, entendemos oportuno reduzir para seis meses contados da
data da intimação pessoal da autoridade responsável pela liberação
do procedimento o prazo máximo para a realização do exame de
DNA, período esse que já vem sendo observado de forma eficiente no
cumprimento da ordem judicial. É o que fazemos por meio da Emenda
nº 1.

Além disso, a redação do projeto sob análise merece
aprimoramento, motivo pelo qual promovemos, por intermédio da
Emenda nº 1, outras duas modificações.

A primeira suprime a expressão “e de seu regulamento”, em razão
da sua inocuidade. Ocorre que já compete privativamente ao
Governador do Estado, por força do inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das
leis. O decreto regulamentador existe tão-somente em vista da lei que
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objetiva regulamentar, à qual terá de se adequar necessariamente,
sem jamais contrariá-la, sob pena de inconstitucionalidade.

A segunda alteração substitui a expressão “de sua solicitação pelo
magistrado” por “da intimação da autoridade responsável pela
liberação do procedimento”. A intimação é ato administrativo que vai
exigir o cumprimento de uma medida ou uma providência
indispensável para o desfecho da demanda judicial. Assim, o objetivo
dessa alteração é dar a redação tecnicamente correta para a etapa do
processo a partir da qual se dará o início da contagem do prazo para a
liberação do procedimento a ser realizado. O despacho do Juiz implica
a intimação pessoal da autoridade responsável pela liberação do
procedimento, intimação essa que não é realizada imediatamente
após o despacho do Juiz, mas sim que só se efetiva após o decurso
de um lapso temporal, ou seja, no momento em que é formalmente
apresentada à autoridade intimada. Em razão desse lapso temporal,
próprio da tramitação processual, é que propomos nova redação para
o parágrafo único do art. 2º do projeto.

À luz dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 291/2007
com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de

janeiro de 1997, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único: O exame previsto nesta lei será realizado no prazo

máximo de seis meses contados da data da intimação pessoal da
autoridade responsável pela liberação do procedimento.”.”.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Lafayette de Andrada - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 297/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
142/2003, “torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras
de rodas e aparelhos auditivos ao grupo que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objeto determinar que o Estado ofereça,

gratuitamente, cadeiras de rodas e aparelhos auditivos aos portadores
de deficiência física ou auditiva que sejam reconhecidamente pobres.
O projeto define como pobre o cidadão cuja renda mensal seja de até
três salários mínimos, situação que deverá ser comprovada por
declaração do próprio interessado ou de autoridade judicial, policial ou
do Ministério Público do local onde tenha fixado residência.

A necessidade do equipamento ou do aparelho deverá ser
comprovada por parecer técnico do profissional da área respectiva,
lotado em órgão de Secretaria de Saúde municipal ou estadual.

A matéria objeto da proposição em análise, à luz do “caput” do art.
194 da Constituição da República, insere-se no âmbito da seguridade
social, uma vez 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”. É este o caso. Nesse passo, cumpre salientar que
a própria Carta Magna relacionou entre os objetivos da assistência
social, nos incisos IV e V do art. 203, “a habilitação e a reabilitação
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária” e “a garantia de um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”; todavia, no que
tange à seguridade social, a competência para legislar é privativa da
União, como se vê da leitura do inciso XXIII do art. 22 da Constituição
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da República. Decorrente desse comando, foi editada a Lei Federal nº
8.742, de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe
sobre a organização da assistência social e dá outras providências.
Além disso, em se tratando desse tipo de competência constitucional,
convém ressaltar que somente lei complementar federal poderá
autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas da matéria,
conforme estatui o parágrafo único do art. 22 da Carta Federal.

A Lei Orgânica da Assistência Social, no seu art. 7º, exige a
observância das normas expedidas pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS - e, no seu art. 8º, a observância, pelos
entes da Federação, dos princípios e das diretrizes estabelecidos na
lei quando da fixação de suas respectivas políticas de assistência
social.

Sob a tutela do art. 28 dessa lei, o financiamento dos benefícios, dos
serviços, dos programas e dos projetos far-se-á “com os recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais
contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal,
além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS -“. Como condição para o repasse aos Municípios, aos
Estados e ao Distrito Federal dos recursos que financiarão a
assistência social, a lei exige de cada ente federado a efetiva
instituição e o funcionamento de Conselho de Assistência Social, de
Fundo de Assistência Social controlado pelo respectivo Conselho, de
Plano de Assistência Social e, ainda, a comprovação orçamentária
dos recursos próprios destinados à assistência social a partir do
exercício de 1999.

Ora, a própria Carta Federal, no § 5º do art. 195, é clara ao
determinar que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte
de custeio total”.

Como vemos, diante das exigências legais apresentadas,
defrontamo-nos com mais um óbice jurídico-constitucional ao projeto,
qual seja o de conceder benefício na área da assistência social sem o
devido lastro orçamentário. Ressalte-se o mandamento expresso no
inciso I do art. 167 da Carta Federal, repetido na Constituição do
Estado, no inciso I do seu art. 161, que veda o início de programa ou
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projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
A esses argumentos, acrescentem-se as disposições contidas na Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências. No seu art. 15, a referida lei é taxativa, ao
considerar não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a
geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam ao
disposto no art. 16 da referida lei. Esse dispositivo prevê que a
criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental
que acarretem aumento de despesa deverão ser acompanhados de
estimativa do impacto financeiro-orçamentário tanto no exercício em
que deverão entrar em vigor quanto nos dois exercícios
subseqüentes. Deverão, também, ser acompanhado de declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Conforme se vê da consulta ao processo, tais
requisitos não foram atendidos pelo legislador.

Como vemos, o projeto encontra obstáculos de naturezas jurídica,
constitucional e legal à sua tramitação nesta Casa.

Considerando que a saúde, na sua significação plena, engloba o
estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais
que assegurem à pessoa o pleno exercício de seus direitos básicos e
propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico, a matéria
objeto da proposição em análise, que concerne ao âmbito da
seguridade social, já recebeu tratamento específico por parte do
Ministério da Saúde. De fato, a Portaria nº 818/GM, de 5/6/2001,
desse Ministério, determina que a distribuição de cadeiras de rodas,
aparelhos auditivos, próteses e outros meios auxiliares de locomoção
se dá por meio das Redes de Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência Física, organizadas pelas Secretarias de Saúde dos
Estados e do Distrito Federal, conforme as diretrizes estabelecidas na
Portaria nº 95/GM, de 26/1/2001, também do Ministério da Saúde.
Essa portaria aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde -
Noas - SUS 1/2001, que amplia as responsabilidades dos Municípios
na garantia de acesso aos serviços de atenção básica, define o
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processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para o
fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e
procede à atualização dos critérios de habilitação de Estados e
Municípios.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 297/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 320/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
320/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.309/2006, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Ritápolis o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2006 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
Trata o Projeto de Lei nº 320/2007 de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Ritápolis o imóvel situado na Rua João XXIII,
esquina com a Rua Pio XII, nesse Município, com área total de
411,25m² e registrado sob o nº 9.708, a fls. 30 do Livro 2-BC do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.
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Essa exigência encontra-se atendida, pois o imóvel será destinado à
construção de posto de saúde.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, o art. 2º da
proposição determina que o bem 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.

Ademais, consultada a Secretaria de Planejamento e Gestão, na
legislatura anterior, com respeito à pretendida alienação, ela
manifestou-se favorável a esta, através da Nota Técnica nº 148/2006,
juntamente com a Secretaria de Saúde, órgão ao qual o bem
encontra-se vinculado.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 320/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 329/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 329/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.866/2005, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o
imóvel 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 329/2007 tem por objetivo obter autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa transferir ao Município
de Campina Verde a propriedade de um imóvel com área de 720m²,
situado nesse Município, doado ao Estado em 1979, sem condições.
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Observe-se que 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 gera is para as
licitações e contratos da administração pública. Ambos estabelecem
que a celebração do respectivo contrato deve ser precedida de
autorização legislativa, condicionada esta à existência de interesse
público devidamente justificado. Essa exigência encontra-se atendida
no parágrafo único do art. 1º do projeto, que destina o imóvel ao
funcionamento de posto de saúde.

Cabe ressaltar que, na legislatura passada, a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 68/2006,
declarou-se favorável à doação, tendo em vista que a Secretaria de
Estado de Saúde, órgão ao qual o imóvel está vinculado, informou
estar em funcionamento no local unidade de saúde gerenciada pelo
Município.

Com relação às garantias que envolvem a transferência, o art. 2º da
proposição prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado,
cessada a causa que justifica a doação.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 329/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Lafayette de Andrada - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 355/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 355/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.522/2006, visa
a declarar de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Públicos
Municipais - Sintraspa -, com sede no Município de Patrocínio.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que proceda de seus aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
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102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 355/2007 tem como objetivo conceder o título de
utilidade pública ao Sintraspa, que, de acordo com o art. 1º de seu
estatuto, “é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e
representação legal dos interesses dos trabalhadores no serviço
público municipal da administração direta, indireta e autarquias”.

Inicialmente, cabe esclarecer que a concessão do título tem por
fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio
utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que prestam
serviços necessários à coletividade, como a assistência social, o
atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação
e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços
devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria,
para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor, credo
ou convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade.

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O
título é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum
serviço considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança
entre este e a iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade
pública entidade que promova ações de relevância pública visando ao
bem-estar da população, de forma direta, buscando atingir o maior
número de beneficiários, em colaboração com o poder público na
busca de seus objetivos de cunho social.

Um sindicato tem como finalidade básica, segundo o inciso III do art.
8º da Constituição da República, a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria que representa, inclusive em
questões judiciais ou administrativas. Quando presta serviços de
assistência, este fica restrito a seus filiados. Em decorrência disso, o
atendimento não beneficia a população de forma generalizada nem
está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão.

Ressaltamos, ainda, que a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre
a declaração de utilidade pública estadual, alterada pela Lei nº 15.430,
de 2005, estabelece, em seu art. 1º, que podem ser declaradas de
utilidade pública as entidades constituídas como associação ou
fundação, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
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coletividade.
O sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois

o registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe
atribui personalidade jurídica. Para admiti-lo oficialmente como
sindicato, o inciso I do art. 8º da Carta Magna exige seu registro no
órgão competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme determinado pela Portaria nº 343, de 2000, que
disciplina o pedido de registro sindical.

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação
em sentido restrito, principalmente, por estar submetido às normas
trabalhistas, e não às leis civis, como as associações consideradas
pela referida Lei nº 12.972. É nas normas do Direito do Trabalho,
especificamente, na Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943 - que se encontram os dispositivos sobre a
estruturação, administração e funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de sua utilidade pública contraria a legislação
vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas
beneficiadas pela Lei nº 12.972, nem identificada com o conceito de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 355/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

361/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação do lote de terra devoluta que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/3/2007 e
a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 361/2007 tem como finalidade aprovar a
legitimação 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.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; alienação ou concessão de terra pública rural com área de
até 100ha ou previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha; e alienação ou concessão de terra devoluta rural com
área de até 250ha, desde que precedidas de ação judicial
discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.

Tendo em vista que a legitimação de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadra em nenhuma dessas situações e o
respectivo processo administrativo se encontra instruído de estreita
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria,
depreende-se que a proposição não apresenta vício que impeça a sua
tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº 361/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Carlos Pimenta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 10/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 10/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Raposos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos



407

do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 10/2007

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Raposos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Helena Vi eira Gonçalves

a escola estadual localizada na Rua Herval Silva, n° 1.300, no Bairro
Matadouro, no Município de Raposos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 13/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 13/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Santana do Manhuaçu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

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

Santana do Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Célia Per eira Mendes a

escola estadual localizada na Praça da Matriz, n° 4 5, Centro, no
Município de Santana do Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 4/4/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Juninho Araújo, notificando o falecimento do Sr. Sotero

Silveira de Souza, ocorrido em 4/4/2007, em Raul Soares. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do
Deputado André Quintão; questão de ordem; discurso da Deputada
Elisa Costa; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Questões de ordem - 2ª Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 2.702/2005; discurso do Deputado André Quintão;
votação secreta do projeto, salvo emenda; aprovação; votação secreta
da Emenda nº 1; rejeição - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - 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 - 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 Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Zé Maia, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da
ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Ouvindo atentamente a leitura da ata,
senti falta, após o pedido de encerramento feito pelo Deputado João
Leite, de uma intervenção que fiz, naquele microfone ali atrás. Foi feito
uma espécie de acordo de procedimento, no momento em que o
Deputado Domingos Sávio solicitava a palavra pelo art. 164, que lhe
foi negada. A ata nesse sentido é correta. Foi negada a palavra ao
Deputado Domingos Sávio, que, em nenhum momento, foi atacado
pelo Deputado Carlin Moura, que fez uma intervenção de natureza
política. Se não pudermos fazer intervenções de natureza política,
acho melhor que a Assembléia não funcione. Se não tivermos direito à
discordância, ao contraditório, é melhor que esta Casa não funcione.
Se um Deputado emitir uma opinião contrária ao governo e
imediatamente ela suscitar direito de resposta ou uma questão de
ordem, devemos aceitar o contraditório. Se não o fizermos, não
teremos a caracterização de uma Casa Legislativa.

O Presidente, Deputado Doutor Viana, conduziu muito bem os
trabalhos, negando ao Deputado Domingos Sávio a palavra pelo art.
164, mas concedeu uma questão de ordem à Deputada Elisa Costa.
Não percebi, na ata, menção à solicitação da Deputada Elisa Costa,
Líder da Oposição. Se foi feita essa menção, gostaria de reiterar que,
após o pedido de encerramento da reunião, este Deputado solicitou
que fosse concedida questão de ordem à Deputada Elisa Costa.

Peço, com muita tranqüilidade, que tenhamos o mínimo de
delicadeza política. Esta tem sido a tônica da Assembléia, respeitando
a Maioria, a Minoria, a Oposição e a Situação. No Brasil, no convívio
entre os seres humanos, precisamos de delicadeza. E, aqui, no
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Plenário, precisamos de delicadeza política. Não se cala a Oposição.
É muito feio a base de governo impedir a manifestação da Oposição
dessa forma.

O Presidente, Deputado Doutor Viana, agiu muito bem, seguindo o
Regimento. O Deputado ficou numa situação constrangedora, numa
saia justa, porque tem que cumprir o Regimento. Minhas palavras não
são dirigidas à condução da Mesa, que agiu de acordo com o
Regimento, face a um pedido de encerramento, de plano, da reunião.
O Deputado sentiu-se atingido, e é legítimo que tenha se sentido
assim. Espero que aqui não exista censor.

Presto minha solidariedade ao Deputado Carlin Moura, que, quando
vai à tribuna, tem que levar o dicionário debaixo do braço, tem que
pensar e medir as palavras, pois cada dia é um Deputado que o
censura. Parece que não querem que as palavras do Deputado Carlin
Moura fiquem nos anais da Assembléia, pois pedem para retirar da
ata tudo o que ele diz. Não nos cabe ser censores de Deputados e
Deputadas.

Nesta Casa, não temos a tradição de encerrarmos a reunião quando
um Deputado quer manifestar-se. Se formos fazer valer o Regimento,
ele valerá para tudo, inclusive para a votação de hoje e para o quórum
também. Quando não houver quórum em Plenário, o orador inscrito
não falará. Ou o Regimento só valerá quando o Deputado Domingos
Sávio quiser criticar o Presidente Lula, quando quiser xingar o
Presidente Lula? Ele pode sair de sua competência verbal para atacar
o Presidente de maneira indecorosa. Aí, vale. Mas, quando vamos
defender, não vale, tem que haver quórum qualificado.

Para que esse clima não impere na votação das contas do
Governador, pois assim não haverá votação, solicito a suspensão da
reunião após discutirmos a ata, para que os ânimos fiquem menos
exaltados. Isso serve para alguns Deputado, porque o clima da base
de governo não é antidemocrático. O Presidente é democrata, pois
seguiu o Regimento.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião para que os Deputados reflitam melhor sobre a censura que
querem impor à Oposição e para entendimentos entre as Lideranças
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sobre a apreciação das matérias constantes na pauta.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado André

Quintão que sua solicitação não foi registrada porque o Deputado
João Leite já havia solicitado o encerramento, de plano, da reunião. A
Deputada Elisa Costa também não teve o pedido pela ordem
registrado porque, depois de feita essa solicitação, ela decidiu usar o
art. 70.

Mas, infelizmente, por questão da solicitação do encerramento de
plano, a Presidência não considerou seu pedido e não lhe concedeu a
palavra porque tínhamos que encerrar a reunião, de acordo com o
Regimento. Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Sr. Presidente, os
Deputados e os componentes da Mesa. Quero me referir aos
acontecimentos de hoje, à tarde: primeiramente, ao cuidado político
das referências às nossas Lideranças, da forma como se referiram ao
Presidente Lula e ao PT. Na oportunidade, não tivemos a chance de
fazer a defesa. Acredito que o Presidente Lula merece respeito, e o
recebeu do povo brasileiro, que aprovou seu governo e sua reeleição
com mais de 58 milhões de votos. Da mesma forma, apesar de todas
as dificuldades vividas pelo nosso Partido, ele foi o mais votado.

Fazer a crítica política em relação às diferenças de projeto entre PT,
PSDB e outros partidos políticos é totalmente pertinente nesta Casa.
O que não se pode fazer, ou pelo menos se deve evitar, é usar
palavras que trazem para esta Casa Legislativa o desrespeito às
pessoas, instituições e Lideranças.

Senti-me agredida, como também os demais integrantes da nossa
Bancada, na dignidade de militante do PT, do governo do Presidente
Lula, quando não tivemos a oportunidade de manifestar, como
Oposição, minoria nesta Casa, o nosso posicionamento.

Como Líder da nossa Bancada, solicitei a palavra ao Presidente que
conduzia, naquele momento, a reunião, após as falas dos Deputados
Domingos Sávio e Carlin Moura. O Deputado Domingos Sávio não foi
atendido no art. 164, mas se manifestou pela ordem. Enquanto ele
falava, pedi questão de ordem. Primeiramente, pedi pelo art. 164; em
seguida, ainda quando ele falava, pedi questão de ordem.
Considerando que ela ia ser concedida ou que, posteriormente,
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poderíamos nos manifestar pelo art. 70, pedi que isso pudesse
acontecer aqui.

Realmente, senti-me ofendida pelo fato de não termos tido a
oportunidade de nos manifestar aqui. Os Defensores Públicos
participaram e viram a manifestação. Não gostaram do que viram
aqui. Aliás, considero que o Deputado Domingos Sávio chegou quase
a ameaçá-los ao dizer que a manifestação deles poderia atrapalhar as
futuras negociações que poderiam acontecer com o Governador de
Minas. Isso foi falado. Após 54 dias de manifestação dos Defensores
Públicos nesta Casa, não receberam nenhuma palavra. Seus
representantes ainda não foram chamados para um diálogo. Eles
assistiram a isso aqui.

Portanto, deixo o registro do acontecido à tarde, não só da
manifestação que queríamos fazer, eu e o Deputado André Quintão,
respondendo ao que foi dito, mas também da nossa manifestação em
relação à condução dos trabalhos da Assembléia Legislativa.

Aliás, chegamos a dizer à imprensa que nossa Bancada não tem a
intenção de obstruir os trabalhos, pelo contrário, queremos votar,
nesta terça e quarta, a prestação de contas do Governador de Minas,
com o projeto de ressalvas, para que possamos avançar em outros
projetos da Assembléia Legislativa, passando logo essa primeira fase
das contas para entrarmos na discussão de outros projetos.

Deixo o registro da minha insatisfação, como Líder do nosso Partido,
somando com o PCdoB, para que possamos evitar a indelicadeza -
como bem disse o Deputado André Quintão - na condução e no
debate, em relação à forma como o processo foi conduzido à tarde.
Queremos fazer uma condução digna, séria. A Assembléia Legislativa,
o povo mineiro e a nossa Bancada, pela história construída em Minas
e nesta Assembléia, pela história do Presidente Lula e pela história do
PT e do PCdoB, merecem respeito. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado André Quintão, vai suspender a reunião por
30 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
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apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Questões de Ordem
O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, manifesto-lhe que a

Oposição e a Situação chegaram a um entendimento. Ou seja, mais
uma vez, esta Casa optou pelo entendimento, pelo desejo de votar.
Superamos os episódios ocorridos hoje, à tarde. Buscamos
entendimento. Quero dizer que participaram todos os Deputados da
Situação e da Oposição, como sempre foi o perfil desta Casa, a fim de
desobstruirmos os trabalhos para que possamos votar pelo menos as
contas de 2004 nesta noite. Fica o nosso reconhecimento, mais uma
vez, de que primou o consenso.

A Deputada Elisa Costa - Em nome do Bloco PT-PCdoB, quero
deixar aqui registrado o comportamento político que a Bancada tem
nesta Casa Legislativa ao longo dos anos, sempre primando pelo
entendimento, pelos procedimentos internos que são acordados e que
são cumpridos, de maneira conseqüente, especialmente pensando no
povo de Minas Gerais.

Quero registrar ainda que esse comportamento não se manifesta da
mesma maneira em Brasília, com os integrantes do PSDB e os
Democratas. Mas, nesta Casa Legislativa, nos últimos anos - estou
aqui há apenas dois anos -, a nossa bancada tem-se conduzido dessa
forma quanto ao que é acordado, quanto aos procedimentos
acertados e cumpridos no Plenário.

Mas não posso deixar de, mais uma vez, manifestar a minha
indignação com a forma desrespeitosa com que o processo foi
conduzido à tarde. O nosso amadurecimento nos leva cada vez mais
ao diálogo interno, porque esse é o respeito que temos para com
todos e o respeito que o povo de Minas Gerais tem para conosco. E
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dessa forma devemos preservar o respeito nesta Casa, o respeito ao
povo de Minas Gerais.

Quero registrar aqui também a nossa solidariedade ao companheiro
Presidente Lula e ao PT, que tem lutado, que possui uma raiz social
muito forte em Minas e no Brasil e que tem feito política representando
o povo mineiro e o povo brasileiro. Gostaria que esse respeito às
posições democráticas, às diferenças partidárias, às diferenças de
posicionamento e aos projetos políticos fosse aqui conduzido. Esta
Casa deve respeitar também o posicionamento da Minoria e da
Oposição.

Em nome desse entendimento e em respeito ao Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, que também tem tratado de maneira
democrática o diálogo e os acertos, hoje a nossa bancada anuncia
que votará, conforme já tínhamos anunciado, as contas relativas a
2004 e, amanhã, as relativas a 2005. Mas que o que ocorreu hoje à
tarde sirva para todos nós como lição; seja um momento de
pedagogia política e de compreensão, porque queremos o respeito
desta Casa da mesma forma como respeitamos a condução dos
trabalhos nesta Casa Legislativa.

Por essa razão, a nossa bancada votará o projeto de lei hoje e
queremos também votar a nossa emenda, com ressalvas, relativa à
questão da saúde e da Fapemig na prestação de contas.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase,

a Presidência passa à 2ª Fase da 2ª Parte da reunião, com a
discussão e a votação das matérias constantes 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. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, em conformidade com o art.
261, inciso IX, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Em nome da Bancada do PT, vamos
fazer um encaminhamento conjunto, tanto do projeto quanto da
emenda. Em primeiro lugar, ressaltamos, dentro do que disse a
Deputada Elisa Costa, da Bancada do PT, e o Deputado Carlin Moura,
do PCdoB, em respeito aos Deputados que aqui vieram e aos acordos
feitos, que havia um acordo de procedimento de votação importante
das contas de 2004 e 2005. Atitudes isoladas de um ou outro
Deputado não poderiam comprometer esse acordo. O Deputado Tiago
Ulisses, no processo de debate interno, disse bem, pois alguns
episódios acontecem no início da legislatura. É bom que aconteçam
no início, para servir de referência de comportamento para outras
situações. Quero registrar que, em confiança ao Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, e em relação aos Deputados e a muitos
líderes de partidos da base aliada, a Bancada do PT não vai obstruir,
vai votar, hoje, as contas de 2004 e, amanhã, as de 2005, porque
entende que o ato de hoje foi um ato isolado de alguns Deputados,
ressalvando-se a boa condução da Mesa, que seguiu o Regimento.
Mas gostaria de dizer que esse direito inalienável de cada parlamentar
e de cada partido de expressar sua opinião deve ser resguardado em
Plenário. Nas contas, Sr. Presidente, apresentamos uma emenda de
aprovação com ressalva. E a ressalva faz menção aos relatórios
técnicos do Tribunal de Contas do Estado. O governo estadual não
vem cumprindo a Emenda nº 29, de aplicação do mínimo na área da
saúde, contabilizando, para efeito da receita, muitas receitas, taxas,
pagamentos para a Copasa, impostos e transferências. Muitas vezes,
o gasto com a saúde não é o gasto devido e não está de acordo com
o que preconizam as deliberações do Ministério da Saúde. Há muitos
empenhos não liquidados. Este é um mecanismo contábil grave. No
caso da Fapemig, não é repassado o duodécimo, que complementa,
até o final do ano, o mínimo constitucional de 1%. É fundamental o
apoio à pesquisa, à inovação tecnológica no Estado. No final do ano,
o governo utiliza-se do mecanismo contábil de fazer um empenho e
depois não liquidar a totalidade do mesmo. Isso já foi detectado pelos
técnicos do Tribunal de Contas do Estado, consta do relatório da
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Comissão de Acompanhamento dos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária e consta do parecer do Tribunal de Contas e
do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. São duas
questões, no conjunto orçamentário de R$25.000.000.000,00 ou
R$26.000.000.000,00. Então, nós, do Bloco PT-PCdoB, não
votaríamos contra as contas por esses dois aspectos. Apresentamos
uma emenda com ressalva, até porque, no caso de 2004 e 2005, há a
polêmica da não-regulamentação da Emenda nº 29, diferentemente
das contas do Governador de 2003. Votamos contra as contas de
2003 porque a LDO para 2003 previa um quadro demonstrativo do
que o governo poderia ou não gastar na área da saúde. Muitos
poderiam dizer: “Vocês votaram contra em 2003, e agora fazem
somente uma emenda, em 2004?”.

O legislador desta Casa conseguiu aprovar em 2002, para vigorar
em 2003, na LDO, a especificação do que poderia ser gasto ou não na
área de saúde. Isso não ocorreu, a contragosto, porque a Bancada do
PT apresentou, em 2003, uma emenda nesse sentido. Foi vontade da
Casa não aprová-la, e argumentam as Deputadas e os Deputados da
base de governo que há a polêmica necessidade da regulamentação
da Emenda nº 29. Existe essa polêmica e a questão da Fapemig.
Então, a Bancada apresentou emenda para 2004 e para 2005, por
intermédio de nossa Líder Deputada Elisa Costa. Essa emenda não
foi aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Estamos encaminhando e, para não ficar cansativo, até porque
tivemos esse processo de negociação, estou fazendo o
encaminhamento conjunto. Encaminhamos pela aprovação da
emenda, com ressalva. Evidentemente que, para aprovar a emenda, é
preciso aprovar antes o principal. Estamos condicionando nosso voto
à aprovação do principal. Regimentalmente, vem primeiro o principal,
e depois a emenda. A posição da Bancada é a aprovação com
ressalva na área da saúde, em relação ao descumprimento da
Emenda nº 29 e em relação ao preceito constitucional que exige o
duodécimo para a Fapemig.

Mais uma vez, registro o respeito do Bloco PT-PCdoB pelo conjunto
de Deputados e Deputadas desta Casa, pela Presidência e pelo Líder
de Governo. Esperamos que o episódio de hoje seja educativo e
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pedagógico para uma legislatura que está começando. Que possamos
reprisar, no bom sentido e com avanços, a legislatura passada. Que a
base de governo e a Oposição sejam respeitadas, no mínimo, em
suas opiniões. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita que as Deputadas e os Deputados ocupem seus
lugares. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votaram “não” 6
Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a
Emenda nº 1.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
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Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 39
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado,
em turno único, o Projeto de Resolução nº 2.702/2005 na sua forma
original. À Comissão de Redação.

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 amanhã, dia 4, 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 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 3.815/2006; discurso do Deputado Padre João; votação
secreta do projeto, salvo emenda; aprovação; votação secreta da
Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
260/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 123/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - 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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
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 - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Resolução nºs 2.702/2005, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução

nº 3.815/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
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as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2005.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto e pela rejeição da Emenda nº 1. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, em conformidade com o art.
261, inciso IX, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação,
o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, em nome do PT,
encaminharei relacionando três pontos que justificam a nossa
votação.

Em relação à Emenda nº 29, se não está claro para os colegas, pelo
menos devem-se debater nesta Casa vários gastos relacionados à
área da saúde, a que tanto os auditores quanto o Ministério Público e
alguns Conselheiros do Tribunal de Contas fizeram ressalvas,
reconhecendo que alguns gastos não são relativos à saúde.

Isso também acontece em relação ao percentual da Fapemig, como
alguns companheiros salientaram em outros anos. A pesquisa, para
nós, é fundamental e deve avançar, mas, para isso, é preciso
recursos. Valorizamos algo quando investimos nele.

O terceiro ponto que vimos discutindo - que considero também muito
grave - leva à validade esse ato de votação. A Adin de abril de 2003
reconhece a inconstitucionalidade de não se ter o Ministério Público
especializado junto ao Tribunal de Contas. De lá para cá, vários fatos
ocorreram. O próprio Ministério Público retirou do Tribunal de Contas
seus representantes, e o Governador destinou para lá Procuradores
do Estado para exercerem a função.

Reconhecemos que, de acordo com a Constituição, não podemos
votar uma matéria a que falta algo essencial. Nesse caso, falta o
parecer do Ministério Público Especializado. O encaminhamento
correto, na verdade, seria o adiamento da votação, esperando a
realização do concurso público e montando o Ministério Público
Especializado junto ao Tribunal de Contas.

Fazemos, porém, esse encaminhamento contrário mais como um
alerta, sobretudo ao Governador e aos Secretários, para que, no
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compromisso com a vida e com a saúde, acatem a Emenda
Constitucional nº 29.

Esse é, de forma breve, o encaminhamento do PT, e, embora não
formemos um bloco, ouso dizer, também do PCdoB.

O Sr. Presidente - A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rômulo  Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 8
Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a
Emenda nº 1.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
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Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
Sebastião  Helvécio -  Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 44
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está rejeitada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução nº
3.815/2006 na sua forma original. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 260/2007, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de São Gonçalo do Pará o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 260/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 123/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 123/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

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. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI Nº 17.593, EM 28/2/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, João Leite e André Quintão (substituindo este ao
Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei nº 17.593/2007. Na ausência do relator,
Deputado Gilberto Abramo, o Presidente redistribui a matéria ao
Deputado João Leite, que, com a palavra, apresenta parecer
concluindo pela manutenção do veto. Colocado em discussão e em
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - João Leite - André Quintão.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
27/3/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Gil Pereira, e Agostinho Patrús
Filho (substituindo este ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da
Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº65/2007, no 1º turno, para o qual
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designou como relator o Deputado Juninho Araújo. 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 90, 91, 101, 107, 139, 140, 152 e 159/2007.
Registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. 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 Ivair
Nogueira, em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado
pedido de providência visando à recuperação da BR-267, no trecho de
Monsenhor Paulo a Cordislândia; Juninho Araújo, em que solicita ao
DER-MG, informações sobre as rodovias que ligam os Municípios de
Guiricema e Miraí, o Município de Miraí ao entrocamento da BR-120, a
BR-120 ao Município de Guiricema, e os Municípios de Ubá a
Guidoval; Gustavo Valadares (2), em que solicita sejam realizadas
audiências públicas para discutir a implantação do Programa Luz para
Todos, em Minas Gerais; e a qualidade do pavimento nos itinerários
dos ônibus que atendem à rede de transporte metropolitano
gerenciada pelo DER-MG e sob jurisdição dos Municípios integrantes
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio Franco, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 144, 145, 146 e
221/2007, este com o voto contrário do Deputado Chico Uejo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Chico Uejo - Ademir

Lucas.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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 na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº
131/2007, no 1º turno (Deputado Fábio Avelar), e Projeto de Lei nº
159/2007, no 1º turno (Deputado Almir Paraca). Passa-se à 2ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
131 e 159/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados Fábio Avelar, Wander Borges, Sávio Souza Cruz e Rômulo
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Veneroso em que solicitam seja encaminhado voto de congratulações
ao Sr. Paulo Theodoro, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam -, pelo brilhantismo, pelo profissionalismo e pela alta
competência com que tem dirigido esse órgão. O Presidente
apresenta requerimento de sua autoria em que solicita sejam
debatidos na audiência pública a ser realizada na sede regional do
Copam Sul de Minas, com os convidados mencionados, os possíveis
impactos ambientais e sociais da construção de uma usina de
compostagem no Município de Córrego do Bom Jesus, em terreno
situado na divisa com o Município de Cambuí, o qual é recebido,
devendo ser posto em votação oportunamente. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Rômulo Veneroso -

Wander Borges.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Walter Tosta e André Quintão (substituindo
este à Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 64/2007 na forma do Sustitutivo nº 2 apresentado e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Walter Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 25/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio) e
69/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 21, 50, 51, 108, 116, 141, 149, 150,
160 a 181, 197 e 209/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Carlin Moura, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir as condições de trabalho e as denúncias de
assédio moral sofrido pelos trabalhadores da empresa Jabil do Brasil,
localizada no Município de Betim. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira -

Carlin Moura.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 16h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ronaldo Magalhães, Wander Borges e Eros Biondini (substituindo
este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do
Bloco BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 discutir e votar proposiçõs
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
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32/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Wander Borges, aprovado pela 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 17, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106,
123, 124, 125, 136, 137, 138, 147, 148, 156, 196, 199 e 215/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da
Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita realizar reunião na
cidade de Ipatinga, para se debater, em audiência pública, o futuro da
Região Metropolitana do Vale do Aço ante a criação da
Superintendência de Intermediação para Assuntos Metropolitanos;
Rosângela Reis solicitando realizar reunião para a apresentação do
trabalho  realizado pelo Centro de Estudos Municipais e
Metropolitanos - Cemme -, da Fundação João Pinheiro, denominado
"Vale do Aço 2020, uma Agenda de Desenvolvimento Integrado";
Vanderlei Miranda solicitando realizar reunião conjunta com a
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para se
debater a comercialização de placas de táxis na Capital e na Região
Metropolitana; Wander Borges solicitando realizar audiência pública
para se debater o tema “Plano Diretor da Região Metropolitana de
Belo Horizonte"; Wander Borges e Fábio Avelar solicitandorealizar
audiência pública para se debater o Projeto do Centro Administrativo
do Governo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 246/2007

Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Voluntários no
Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com sede no
Município de Montes Claros.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivo apoiar moral e materialmente

pessoas que têm câncer, notadamente as carentes. Analisa as
necessidades e condições econômicas dos seus assistidos, visando a
auxiliá-los com doação de remédios e com recursos, a título de
auxílio- moradia. Realiza campanhas de cunho social, bem como
ações educativas e culturais, que possam trazer a melhoria das
condições de vida em que vivem os doentes.

Por seu trabalho de importância social, a referida Associação
merece o título de utilidade pública.

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

246/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 306/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 16/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação à Escola Estadual de Pasto do Governo,
localizada no Município de Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 306/2007 tem por objetivo dar a denominação de

Geraldo Ottoni Porto à Escola Estadual de Pasto do Governo,
localizada no Município de Teófilo Otôni.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do
art. 25. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

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.

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
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,



432

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 306/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 364/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.649/2005, a proposição em
tela tem por objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga a
BR-122, no entroncamento de Mato Verde, a Santo Antônio do Retiro
e Montezuma.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 364/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Engenheiro Carlos Alberto Salgado ao trecho da rodovia que liga a
BR-122, no entroncamento de Mato Verde, a Santo Antônio do Retiro
e Montezuma.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem 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
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Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto por membro da Assembléia Legislativa,

Finalizando, cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG,
em resposta à diligência solicitada na legislatura anterior, se
manifestou favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,
uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial. Em
razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da matéria.

Entretanto, faz-se necessário apresentarmos emenda ao projeto de
lei para suprimir o parágrafo único do art. 1º, que prevê a confecção
de placas indicativas da denominação da rodovia pelo DER, por se
tratar de atribuição intrínseca a sua competência.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 364/2007 com a
Emenda nº 1, apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º do projeto.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 382/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 885/2003, a proposição em tela
tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Defensor Público.

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no “Diário do
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Legislativo” de 16/3/2007 e distribuído a esta Comissão, a fim de ser
apreciado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 382/2007 trata de instituir o Dia Estadual do

Defensor Público, a ser comemorado anualmente em 19 de maio.
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

A Constituição da República estabelece que à União compete
legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral,
elencadas no art. 22; aos Municípios, sobre assuntos de interesse
local, fixados no art. 30. A regra básica para a delimitação da
competência do Estado membro, de predominante interesse regional,
está consagrada no § 1º do art. 25. É a chamada competência
residual, que reserva a este ente federativo as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, não faz menção àquela que ora examinamos. Infere-se,
portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a
iniciativa da proposição.

Por outro lado, cabe-nos emendá-la, atribuindo ao art. 1º redação
condizente com a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 382/2003 com a
Emenda nº 1.

Emenda nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Dia do Defensor Público, a ser

comemorado anualmente em 19 de maio.”.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

O Projeto de Lei nº 65/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
dispõe sobre orientação de segurança aos passageiros do transporte
coletivo intermunicipal.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição objetiva assegurar aos usuários do serviço de

transporte coletivo intermunicipal o repasse de informações sobre
procedimentos de segurança em caso de acidente, tratando, ainda, de
sanção pelo descumprimento da lei.

A Comissão de Constituição e Justiça estudou minuciosamente o
assunto. Lembrou que a proposta em análise já tramitou nesta Casa
na forma do Projeto de Lei n° 1.596/2004. À época, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 , que apresentou. A
proposição atual incorpora em boa medida as alterações sugeridas
pela referida Comissão, razão pela qual não contém vício jurídico
algum.

A Constituição do Estado estatui, em seu art. 10, inciso IX, que o
transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de
competência do Estado, podendo este delegar a sua prestação a
terceiros, mediante contrato de concessão, consoante os ditames
legais. Assim, o citado transporte é explorado em nosso Estado por
empresas particulares, segundo o regime de concessão.
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Nos termos do art. 40 da Carta mineira, compete ao Estado, por
meio da administração indireta, e ao particular delegado garantir, na
prestação de serviços públicos, além da eficiência, da continuidade e
da efetividade dos direitos do usuário, também a segurança deste.

Nesse passo, o Estado, em conformidade com o dispositivo
constitucional citado, editou o Decreto nº 32.656, de 14/3/91, que
contém o Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas Gerais - RSTC. Em seu art. 64,
estatui esse Regulamento:

“Art. 64 - São direitos do passageiro:
I - ser transportado em boas condições de higiene, conforto e

segurança durante toda a viagem;” (Grifo nosso.)
A União também não ficou indiferente ao assunto. No Decreto nº

2.521, de 20/2/98, que regulamenta a Lei Federal nº 8.987, de
13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos, destaca-se o art. 29, que
transcrevemos abaixo:

“Art. 29 - Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/1990
(Código de Defesa do Consumidor), são direitos e obrigações do
usuário:

(...)
VI - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e

conforto, do início ao término da viagem.” (Grifo nosso.)
Dessa forma, entendemos que o objetivo da proposição se encontra

sobejamente amparado pela legislação, quer federal, quer estadual,
existindo, sim, uma lacuna a ser preenchida, pois os
retromencionados textos legais não tratam, de forma específica, como
pretende o projeto, da segurança do passageiro.

Oportuno observarmos que, conforme a consideração feita pelo
autor do projeto, as orientações sobre segurança podem ser dadas
sem onerar as empresas concessionárias. O próprio motorista pode
repassar as informações propostas, ou, se o ônibus dispuser de
sistema de som, a mensagem poderá ser gravada e transmitida no
início da viagem.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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65/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 122/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 122/2007, de autoria do Deputado Ivair Nogueira,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei 984/2003, dispõe
sobre a instalação e a obrigatoriedade de manutenção programada
dos sistemas centrais de ar condicionado e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Saúde.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
O projeto de lei que deu origem à proposição em epígrafe recebeu

apenas parecer da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

O objetivo do projeto de lei em análise é estabelecer critérios para a
instalação e a manutenção de aparelhos e centrais de ar condicionado
em estabelecimentos comerciais, industriais, prédios públicos e
privados, hospitais, hotéis, clínicas ou similares, a fim de minorar as
condições de insalubridade produzidas por esses equipamentos
quando sua instalação e manutenção técnica são realizadas de forma
incorreta. Sobre o tema, assim se manifestou, naquela oportunidade,
a citada Comissão:

“Os problemas relacionados com a instalação e a manutenção de
equipamentos de climatização de ambientes não são novos, em se
tratando de países desenvolvidos. Começaram no início da década de
70, com a construção maciça de grandes edifícios com janelas fixas,
nos quais todo o ar interior é bombeado por sistemas de ar
condicionado. Nesses edifícios, houve um aumento da incidência de
doenças respiratórias graves e de óbitos delas decorrentes, em razão
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da disseminação de microganismos patogênicos pelo ar condicionado,
o que ficou conhecido como “síndrome dos edifícios doentes”.

A mesma Comissão informou, à época da análise da proposta
originária, que o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 3.523/98,
que passou a disciplinar a matéria. Em seguida, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa - publicou a Resolução nº 9, de
16/1/2003, trazendo orientação técnica sobre padrões referenciais de
qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente, de
uso público e coletivo.

Não obstante a existência desses instrumentos normativos, a
referida Comissão observou que a proposta em questão segue linha
diversa, pois estabelece condições básicas que irão nortear a
instalação e a manutenção dos sistemas de ar condicionado.

Além do mais, dispõe o art. 24, inciso XII e § 2º, da Constituição da
República, que compete ao Estado legislar suplementarmente em
matéria de defesa da saúde pública. Também não se detecta vício de
iniciativa, a qual, nos termos da Constituição do Estado, é franqueada
a todos os agentes políticos estaduais.

Ressalte-se, porém, que foi constatada à época do exame do texto
original a necessidade de aprimorá-lo. Concorda-se com o Substitutivo
nº 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, que soluciona questões como as dos incisos II, III e IV do
art. 2º. O inciso II, em sua redação original, obriga a execução de pelo
menos uma manutenção preventiva semestral. No entanto, há
sistemas de ar condicionado em salas de cirurgia de alto risco,
laboratórios farmacêuticos e indústrias que utilizam elementos
filtrantes conhecidos como “filtro absoluto”, que exigem manutenções
em menos tempo. Em casos assim, a periodicidade deve ser
estabelecida pelos fabricantes dos equipamentos, pela ABNT e pelos
órgãos técnicos do governo, como o Ministério e a Secretaria de
Saúde e a Anvisa.

O inciso III do citado artigo obriga a contratação de empresa
especializada para a realização das manutenções de sistema de
condicionamento de ar. Todavia, como mostrou a referida Comissão,
o responsável pela edificação deve ter o direito de optar pela
contratação de profissional ou de empresa para realizar as
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manutenções, desde que legalmente habilitados e tecnicamente
qualificados para esse fim. A necessidade de suprimir redundância
mostra que é melhor remeter para a regulamentação aspectos
demasiadamente técnicos do inciso IV do mesmo art. 2º.

Acrescente-se que a fixação de prazo para a regulamentação da lei,
de que trata o art. 5º, é medida que afronta a independência do Poder
Executivo, assegurada no art. 2º da Constituição da República.

Finalmente, o substitutivo que se segue faz ajustes de técnica
legislativa, cuja natureza é apenas formal.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 122/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece normas para a instalação e a manutenção de sistema de

ar condicionado em ambiente de uso coletivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instalação e a manutenção de sistema de ar condicionado

em ambiente de uso coletivo obedecerão, além das recomendações
do fabricante, ao disposto nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sist ema de ar
condicionado o equipamento ou a instalação de tratamento de ar com
o objetivo de climatizar ambientes.

§ 2° - Esta lei não se aplica a aparelhos de ar con dicionado com
capacidade de climatização de até três Toneladas de Refrigeração −

TR − e instalados de forma individual.
Art. 2º - A instalação de sistema de ar condicionado em ambiente

coletivo será precedida de projeto técnico elaborado em conformidade
com as normas técnicas vigentes e aprovado pelo órgão competente.

Art. 3º - Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas nos
sistemas de ar condicionado, de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e com as
recomendações dos fabricantes, a fim de assegurar condições
adequadas de conforto térmico e de pureza do ar, nos níveis exigidos
em regulamento.

§ 1° - É obrigatória a realização de pelo menos uma  manutenção
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preventiva integral, por semestre, nos sistemas de ar condicionado,
ressalvados os casos em que os fabricantes dos equipamentos, a
ABNT e órgãos técnicos dos governos estadual e federal
estabelecerem períodos menores.

§ 2° - As manutenções de que trata o “caput” soment e poderão ser
realizadas por empresa especializada regularmente constituída ou por
profissional tecnicamente qualificado e legalmente habilitado para a
função.

§ 3º - A empresa especializada a que se refere o § 2º deste artigo
deverá comprovar a existência, em seus quadros, de técnicos
legalmente habilitados em quantidade compatível com o serviço a ser
executado e de, pelo menos, um engenheiro mecânico registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - Crea-
MG.

Art. 4º - O responsável técnico registrará no Crea-MG a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART - relativa aos procedimentos de
instalação ou à manutenção de sistema de ar condicionado.

Parágrafo único - A ART a que se refere o “caput” ficará disponível
para os órgãos fiscalizadores nos imóveis em que houver sistema de
ar condicionado em fase de instalação ou em operação.

Art. 5º - O cumprimento do disposto nesta lei será fiscalizado pelos
órgãos competentes, na forma do regulamento.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo (voto contrário) - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 241/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em apreço,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 193/2003, altera o
art. 4º da Lei nº 13.462, de 12/1/2000, que dispõe sobre a organização
e o funcionamento do Conselho de Defesa Social a que se refere o
art. 134 da Constituição do Estado.

Publicada em 9/3/2007, a proposição foi distribuída às comissões
competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
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102, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cabe a esta Comissão examinar a matéria quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, fundamentado nos termos
seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende alterar o art. 4º da Lei nº 13.462,

de 2000, atualizando a denominação de um membro do Conselho de
Defesa Social, devido à reestruturação feita pelo Governador do
Estado no âmbito do Poder Executivo, alterando a forma de escolha
de outro membro e aumentando o número de membros do citado
Conselho.

Para tanto, propõe a substituição do Secretário de Estado da Justiça
e de Direitos Humanos pelo Secretário de Estado de Defesa Social e
a inclusão do Secretário de Estado de Educação e o de
Desenvolvimento Social e Esportes, bem como do Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar, na composição do Conselho.

Por fim, o projeto visa a alterar a forma de escolha do membro do
Conselho representante das municipalidades mineiras.

A Constituição mineira estabelece, em seu art. 66, III, “e”, que é
matéria de iniciativa privativa do Governador a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta.

O Conselho de Defesa Social, conforme a previsão expressa do art.
134 da Carta mineira, é órgão consultivo do Governador na definição
da política de defesa social do Estado. No caso em tela, a Assembléia
Legislativa, por meio da proposição em análise, estaria se
antecipando ao Governador do Estado, invadindo o campo da
discricionariedade do Executivo para a disciplina da matéria.

Quando se trata de processo legislativo, as regras básicas do
modelo federal estampadas na Constituição da República, entre as
quais se destaca a iniciativa reservada para a elaboração normativa,
são vinculantes para os Estados membros, pois constituem projeção
do princípio da independência e separação dos Poderes.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1391-SP, proposta pelo Governador do
Estado de São Paulo, declarou a inconstitucionalidade da lei estadual
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originária do Legislativo, a qual criara o Conselho de Transporte da
Região Metropolitana de São Paulo, fundamentado na usurpação de
iniciativa legislativa assegurada ao Governador do Estado. Na
verdade, a criação de órgãos e entidades da administração pública
enquadra-se na esfera reservada ao Executivo, sendo vedada a
deflagração do processo legislativo por órgão ou autoridade distinta.

Nesse julgamento, o STF, em decisão unânime, manteve o seguinte
posicionamento:

“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela 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” (“Diário da Justiça” de 28/11/97; relator:
Ministro Celso de Mello).

Por outro lado, impõe-se ressaltar que a Lei nº 13.462, de 2000, a
qual se pretendia alterar, foi revogada pela Lei Delegada nº 173, de
25/1/2007, que regulamenta o art. 134 da Constituição do Estado, que
dispõe sobre o Conselho de Defesa Social. É oportuno ainda ressaltar
que a inclusão do Secretário de Estado de Educação no referido
Conselho já está assegurada expressamente pela própria Constituição
do Estado, como se verifica no inciso III de seu art. 134, de sorte que,
ainda que não houvesse o apontado vício de iniciativa, a citada
adequação deveria ser feita, inicialmente, no próprio texto
constitucional, para depois ser feita na lei ordinária.

Quanto à participação do Secretário de Estado de Defesa Social na
composição do Conselho, cumpre esclarecer que a Lei Delegada nº
173, de 2007, já fez a adequação, não obstante o fato de que a
própria Constituição Estadual prevê expressamente a participação do
titular daquela Pasta na composição do referido Conselho.

Quanto à participação do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, a lei delegada citada prevê a participação dessa
autoridade nas reuniões do Conselho, como convidada, além de
prever a possibilidade de participação outras autoridades integrantes
dos Poderes do Estado e membros da sociedade civil, a critério do
Presidente.
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Por ser oportuno, ressaltamos que a Comissão de Constituição e
Justiça, quando do exame da matéria na legislatura passada, emitiu
parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 241/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 264/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 264/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 592/2003, dispõe
sobre a legitimação e a regularização de posses e sobre a permissão
de uso em terras devolutas estaduais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, vem o projeto a esta
Comissão, para análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Antes da análise jurídica do projeto em tela, é importante lembrar

que, atualmente, são consideradas terras devolutas aquelas que não
se encontram no domínio particular por título legítimo nem possuem
destinação pública ou constituem próprios da União, dos Estados ou
dos Municípios.

O assunto é tratado nas Constituições da República e do Estado, em
consonância com a preocupação constante nesses textos de
promover o desenvolvimento do Estado, buscando a diminuição da
pobreza, da marginalização e das desigualdades, o estabelecimento
das condições necessárias para a fixação do homem no campo,
visando a melhor e mais coerente distribuição das áreas públicas
disponíveis entre aqueles que delas dependem e assegurando a
convivência digna e harmônica.
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O Projeto de Lei nº 264/2007 reveste-se de uma série de
impropriedades, das quais vamos identificar as principais.
Inicialmente, refere-se equivocadamente a “regularização” de terras
devolutas. O termo, mais utilizado como regularização fundiária,
define a legalização da permanência de populações moradoras de
áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de
habitação.

O art. 1º do projeto aponta as áreas que podem ser legitimadas pelo
Estado, mas contraria a Constituição do Estado, ao estabelecer como
critério para identificá-las suas características - urbana ou rural -, e
não sua localização. Além disso, extrapola o limite constitucional
previsto no § 2º do art. 246, de 500m², para área localizada no
perímetro urbano, e de 2.000m², em zona de expansão urbana,
quando prevê a possibilidade de legitimação de até 5.000m² de
imóveis com características urbanas.

Com relação ao imóvel com características rurais, prevê a
legitimação de até 100ha por cinco anos, no mínimo, para o ocupante
que desenvolva atividades florestais ou ligadas à agricultura e à
pecuária, ou outra forma não defesa em lei. É importante observar que
a Constituição da República, em seu art. 188, exige que a destinação
de terras públicas e devolutas seja compatibilizada com a política
agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, o que impede a
destinação de terras rurais para atividades não relacionadas com
esses temas. Por outro lado, a Constituição do Estado, no inciso IX do
§ 1º do art. 247, impõe esse limite para a concessão ou a alienação
apenas para assentamento de trabalhador rural ou produtor rural; e,
no inciso II do § 3º do mesmo artigo, prevê que os requisitos
considerados no projeto (posse por cinco anos e moradia) dão direito
apenas à concessão gratuita do domínio de área não superior a 50ha.

Quando prevê a “regularização” de terras devolutas rurais, o projeto
também contraria o Texto Constitucional, ao extrapolar a área
permitida e admitir atividades não relacionadas com a política agrícola
nem com o plano nacional de reforma agrária.

É preocupante o comando do art. 4º, que prevê a vistoria das áreas
legitimadas, no período de 1980 a 2002, pelo Ministério Público e pelo
Poder Judiciário e a retomada pelo Estado das áreas com
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documentação inconsistente. Em nome da segurança jurídica, não é
razoável invalidar, a priori, o trabalho de legitimação ocorrido no
referido período. Melhor identificar razões objetivas em casos
concretos, o que possibilitará ao Ministério Público ou aos possíveis
prejudicados propor a devida ação de revisão do processo junto ao
Poder Judiciário.

O projeto em análise apresenta dispositivos com o procedimento a
ser realizado pelo Ministério Público para a legitimação de terras
devolutas, prevendo que a homologação do plano geral de legitimação
e “regularização” será feita pelo Procurador-Geral de Justiça. É
importante lembrar que a Constituição da República, no art. 127, e a
do Estado, no art. 119, estabelecem como competência do Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. Há que se ressaltar que
atribuições desse órgão devem ser inseridas em sua lei orgânica,
portanto, lei complementar, e cabe ao Procurador-Geral de Justiça
sua iniciativa. Além dessas impropriedades, é equivocada a atribuição
a esse órgão de atividades relacionadas com a administração do
Estado, função típica do Poder Executivo. Ressalte-se que esse é um
equívoco comum ao longo do texto do projeto em tela, que atribui ao
Ministério Público funções específicas do Poder Executivo, inerentes a
atos administrativos.

Outro ponto que chama a atenção é a possibilidade, criada pelo art.
10, de outorga de termo de permissão de uso em favor dos ocupantes
que não preencherem os requisitos previstos no projeto em tela.
Observe-se que a permissão de uso é um ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, mediante o qual a administração pública
faculta ao particular a utilização privativa do bem público para fins de
interesse público. Esse instituto é mais adequado em casos de
utilização privativa de bens destinados ao uso comum, contraste que
impõe a exigência de sua utilização para fins de predominante
interesse público.

Mesmo diante da precariedade que caracteriza a permissão de uso,
o projeto de lei em análise prevê sua outorga em áreas que
ultrapassem as dimensões previstas para legitimação em até 25% e,
ainda, prevê a legitimação de tal área quando os requisitos forem
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cumpridos. Ora, não é razoável nem encontra amparo constitucional
tratamento diferenciado que beneficie aqueles que não cumpriram
requisitos estabelecidos anteriormente.

Também é inconcebível dar amparo legal, por meio de legitimação
ou permissão de uso, aos ocupantes de terras devolutas insertas nas
Áreas de Proteção Ambiental - APAs. A Constituição da República, no
§ 5º do art. 225, determina como indisponíveis as terras devolutas
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, e as APAs têm
como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade no uso dos
recursos naturais. Embora possa haver certo grau de ocupação
humana em seu interior, os proprietários ficam limitados ao
desenvolvimento de atividade com disciplinamento específico. Por
suas características específicas, não pode a lei incentivar a ocupação
desordenada em tais áreas.

Há que se ressaltar, ainda, que o projeto em tela dificulta a melhor
distribuição das terras entre os mais carentes, pois exige o pagamento
de uma taxa de transferência de 5% do valor do imóvel urbano ou o
valor integral do imóvel rural, ficando dispensados somente aqueles
que recebem área rural não superior a 25ha. Atualmente, nas
concessões gratuitas, o beneficiário paga apenas os emolumentos e,
quando há outro ônus (caso de legitimação de lote remanescente de
área urbana ou na venda preferencial de área rural), é exigido o
pagamento de 25% do valor após a aprovação da medição, sendo o
restante em até nove prestações anuais.

Por fim, é preciso ressaltar que o projeto em análise, além de todos
as impropriedades apontadas, possui disciplinamento excessivo de
atos administrativos, o qual é mais apropriado constar na
regulamentação da lei, e apresenta lacunas que dificultarão a
legitimação e a concessão de terras públicas e devolutas no Estado.
Portanto, não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 264/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
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Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 270/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Leite, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.526/2005, “dispõe sobre a
previsão, reserva e destinação de área específica, nos
estabelecimentos de ensino, à pratica de educação ambiental”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a proposição 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
Ao apreciar a proposição na legislatura passada, esta Comissão

concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.
Considerando corretos os argumentos então apresentados,
reiteramos, em síntese, o mesmo entendimento neste parecer.

O projeto em exame pretende estabelecer a exigência de que, para
ter autorizado seu funcionamento, as escolas de ensino fundamental e
médio disponham de área reservada à prática de educação ambiental.
A área deverá ser proporcional ao número de alunos, conforme
regulamento. Excepcionalmente, admite-se que o estabelecimento de
ensino celebre convênio com outras instituições para que tenha
acesso ao espaço reservado para educação ambiental.

Nos termos do art. 209 da Constituição da República, o ensino é
livre à iniciativa privada, desde que o estabelecimento tenha
autorização do poder público, respeite o padrão de qualidade
estabelecido pelos órgãos competentes e se submeta aos
mecanismos de avaliação.

Evidentemente, ao fixar os padrões de qualidade como condição
para o funcionamento da escola, o Estado deve se pautar pelo
princípio da razoabilidade. As exigências a serem estabelecidas pelo
Estado devem ser reconhecidas pela comunidade como factíveis e,
ainda, compatíveis com a finalidade pretendida. Não se pode, por
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exemplo, exigir que todos os professores da educação fundamental
tenham pós-graduação, embora essa exigência, não resta dúvida,
estabeleça um padrão elevado de ensino. Haveria, nesse caso,
ofensa ao princípio da razoabilidade, porque não há quantidade
suficiente de profissionais de ensino com pós-graduação para atender
à formação das novas gerações. Assim, a razoabilidade de uma
medida estatal deve ser avaliada no contexto social em que está
inserida.

Pode-se aplicar o mesmo raciocínio ao exame da proposição em
tela. Não resta dúvida de que seria excelente se em todas as escolas
houvesse áreas livres para que os alunos recebessem noções de
educação ambiental em contato com elementos da natureza. Contudo,
tal exigência não condiz com a realidade dos estabelecimentos de
ensino públicos e privados, notadamente nos grandes centros
urbanos. Número significativo de escolas não tem condições de
reservar, em seu espaço físico, área exclusiva para a prática de
educação ambiental, como pretende estabelecer, como regra, a
proposição em exame.

Ademais, a matéria encontra-se disciplinada na Lei nº 15.441, de
11/1/2005, que busca exatamente vincular a educação ambiental aos
demais conteúdos e elementos constitutivos do processo educativo. É
o que se verifica, por exemplo, nos arts. 1º e 3º da referida lei.

“Art. 1º - A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação e será desenvolvida, de forma articulada
com os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não-formal, observada a
legislação federal.

(...)
Art. 3º - Nos estabelecimentos do sistema estadual de ensino, a

educação ambiental não será implantada como disciplina específica
no currículo de ensino, sendo desenvolvida como prática educativa
interdisciplinar, contínua e permanente” (grifos nossos).

Ora, se a educação ambiental deve perpassar os diversos
conteúdos e processos de construção de competências e habilidades
do educando, não nos parece condizente com o espírito da referida lei
reservar um espaço físico especificamente para tal prática.
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Não se deixa aqui de reconhecer a importância das preocupações e
das intenções que motivaram o autor a formular a proposição em
exame. Ocorre que a solução proposta impõe aos estabelecimentos
um custo por demais elevado, com retorno duvidoso, tendo em vista a
concepção de educação ambiental subjacente ao citado diploma legal,
que disciplina a matéria em Minas Gerais.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 270/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 279/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Corinto o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 279/2007 de autorizar a transferência, ao

Município de Corinto, de terreno urbano com área de 2.000m², situado
naquele Município e incorporado ao patrimônio do Estado em 1961
por doação de particulares, sem a imposição de nenhum ônus.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o
imóvel será destinado à realização de obras sociais e de lazer, o que
vem atender ao interesse público, que deve revestir a transação em
tela. Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao
patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
estipulada.
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Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Cabe esclarecer, por fim, que a emenda apresentada tem o fim de
sanar erros materiais constantes no art. 1º relativos à identificação do
imóvel, bem como aprimorar a redação do “caput” e do parágrafo
único desse dispositivo.

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

279/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 284/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 284/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 701/2003, institui
o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Vem a matéria, preliminarmente, 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.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe institui o Sistema de Informações em

Saúde do Trabalhador e implanta a Vigilância Epidemiológica em
Saúde do Trabalhador.

Além disso, cuida a proposição, em seu art. 2º, de incluir na relação
de agravos de notificação compulsória as doenças relacionadas ao
trabalho, conforme o Código Internacional de Doenças - CID 10 - e a
Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho, estabelecida pela
Portaria MS nº 1.339, de 18/11/99.

O art. 3º da proposição torna obrigatória a notificação de acidentes
de trabalho, sejam eles típicos ou de trajeto, tenham ocorrido com o
indivíduo na condição de condutor, passageiro ou pedestre, por
exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, seja por acidente
com animais peçonhentos, em decorrência do desempenho de
atividade profissional, seja por acidentes perfurocortantes, seguidos
ou não de doença infecto-contagiosa.

O projeto aprova, ainda, o Relatório Individual de Notificação de
Agravo - Rina -, constante no seu Anexo II, como instrumento de
notificação compulsória de doenças e acidentes de trabalho, urbano
ou rural, formal ou informal, e a Ficha Individual de Notificação de
Suspeita de Agravo - FIS -, conforme o modelo constante no seu
Anexo III, como instrumento de notificação de suspeita de agravo
relacionado com o trabalho.

O art. 6º da proposição atribui competência à Secretaria de Estado
de Saúde para definir as formas de comunicação e sistematização de
informações sobre vigilância epidemiológica entre o Estado e os
Municípios, sob a orientação da Coordenadoria da Política de Atenção
Integral à Saúde do Trabalhador.

Por fim, a proposição mantém inalterada e obrigatória a emissão de
Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT - para doenças e
acidentes de trabalho.

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, a
assistência à saúde sofreu grandes mudanças do ponto de vista
jurídico, passando a ser reconhecida como de relevância pública e
como direito dotado de abrangência tal que ultrapassa o aspecto
médico-assistencial.
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Conforme o disposto no art. 196 da Carta da República, “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 a sua promoção, proteção e recuperação”. O art. 198 do Texto
Constitucional federal acrescenta que “as ações e serviços públicos
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único”, organizado de acordo com as diretrizes
de descentralização e de atendimento integral à população,
priorizadas as ações de prevenção e de participação da comunidade.

A Lei nº 8.080, de 19/9/90, a Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Essa
lei enfatiza os princípios e regulamenta as disposições gerais para o
sistema de saúde proposto no mencionado art. 198 da Carta Magna, o
Sistema Único de Saúde - SUS -, destinado a estabelecer condições
que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços públicos de saúde. O SUS é definido como um sistema único,
segue os mesmos princípios em todo o território nacional, sob a
responsabilidade, em cada esfera, dos governos federal, estadual e
municipal.

Conforme o disposto na alínea “c” do inciso I do art. 6º da Lei
Orgânica da Saúde, estão incluídas no campo de atuação do SUS a
execução de ações de saúde do trabalhador. Esta é definida, no § 3º
do mencionado dispositivo, como “um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos
aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho”.

As mencionadas atividades abrangem, segundo a norma, a
assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador
de doença profissional e do trabalho; a participação, no âmbito de
competência do SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle
dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de
trabalho; a participação, no âmbito de competência do SUS, da
normatização, na fiscalização e no controle das condições de
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produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e
manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que
apresentam riscos à saúde do trabalhador; a avaliação do impacto
que as tecnologias provocam na saúde; a informação ao trabalhador,
à respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de
acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de
saúde, de admissão, periódicos e de demissão; a participação na
normatização, na fiscalização e no controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; a revisão
periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de
trabalho, elaborada com a colaboração das entidades sindicais; e a
garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão
competente a interdição de máquina, setor de serviço ou todo o
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para
a vida ou a saúde do trabalhador.

A Lei nº 8.213, de 24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios
da previdência social e dá outras providências, define, em seu art. 19,
que acidente do trabalho é o que ocorre devido ao exercício do
trabalho a serviço da empresa ou ao exercício do trabalho dos
segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho. Para os efeitos da lei e por
força do seu art. 20, considera-se acidente do trabalho “a doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade ou em função
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relacione diretamente, e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social”. Em casos
excepcionais e constatando-se que a doença não incluída na relação
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e
com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve
considerá-la acidente do trabalho.

A lei referida estabelece, ainda, que a empresa é responsável pela
adoção das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança
da saúde do trabalhador, sendo seu dever prestar informações
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pormenorizadas sobre os riscos da operação a ser executada e do
produto a ser manipulado. Ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, incumbe a competência para fiscalizar o fiel cumprimento das
obrigações instituídas para as empresas, na forma de regulamento,
com acompanhamento dos sindicatos e das entidades representativas
de classe.

Para os efeitos da mencionada norma, não são consideradas como
doenças do trabalho as degenerativas, as inerentes a grupo etário, as
que não produzam incapacidade para o trabalho e as endêmicas
adquiridas por segurado habitante de região em que a doença se
desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou
contato direto, determinado pela natureza do trabalho.

Como podemos inferir dos dispositivos mencionados, para que uma
doença ou agravo à saúde seja considerada doença do trabalho, é
necessário haver relação de causa e efeito entre a enfermidade e as
condições relativas ao local, ao ambiente e aos instrumentos de
trabalho, as quais possam constituir risco à saúde. Assim sendo, para
que se estabeleça relação entre a doença e as condições em que o
trabalho é exercido, é necessário que o diagnóstico de agravo
inerente ao trabalho seja precedido de avaliação ou investigação.

Segundo a obra intitulada “Epidemiologia e Saúde”, a experiência
acumulada pelos Programas de Saúde do Trabalhador na rede
pública dos serviços de saúde tem demonstrado que, mais do que
uma figura de efeito, essa abordagem integrada é obrigatória, se o
propósito é a resolução ou o encaminhamento do problema do
trabalhador. “Não se aceita (...) se diante de um quadro de acidente
ou doença do trabalho são adotados apenas os procedimentos
tradicionais de diagnóstico e tratamento, quando disponíveis, sem
uma atuação sobre as condições de risco presentes no ambiente ou
nas condições de trabalho, ao qual o trabalhador deve retornar,
superado seu impedimento, assim como a investigação e orientação
dos demais trabalhadores expostos ou doentes”.

Esse é o entendimento do Ministério da Saúde, que, ao editar a Lista
de Doenças Relacionadas ao Trabalho, instituída pela Portaria MS nº
1.339, de 18/11/99, estabelece relação de causa entre a exposição
aos agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional e as doenças
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que podem estar a eles relacionadas, como referência. A lista oficial,
além de estabelecer somente uma referência, é também sujeita a
revisão periódica, já que os agentes e os fatores de risco são
alterados com o tempo, tendo em vista o desenvolvimento
tecnológico.

Assim sendo, não há como estabelecer notificação compulsória para
uma doença relacionada ao trabalho sem a prévia investigação do
nexo causal entre a doença e as condições de trabalho do indivíduo.
Na lista constante no Anexo I do projeto em estudo, há somente a
doença ou o agravo, sem relação com os agentes ou as condições de
risco à saúde, o que acarreta um prejulgamento da situação,
diferentemente do procedimento adotado pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o art. 7º da Lei nº 6.259, de 30/10/75, que dispõe sobre
a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o
Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à
notificação compulsória de doenças e dá outras providências,
determina que “são doenças de notificação compulsória às
autoridades sanitárias os casos suspeitos ou confirmados de doenças
que possam implicar medidas de isolamento ou quarentena, de
acordo com o Regulamento Sanitário Internacional”, ou de “doenças
constantes na relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada
Unidade da Federação, a ser atualizada periodicamente”. A listagem
de doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da
Saúde entre as doenças consideradas de relevância sanitária para o
País. Os dados correspondentes compõem o Sistema Nacional de
Agravos Notificáveis - Sisnan -, de responsabilidade do Ministério da
Saúde, e Estados e Municípios podem adicionar à lista outras
patologias de interesse regional ou local, justificada a sua
necessidade e definidos os mecanismos operacionais
correspondentes.

O art. 6º da proposição em análise atribui à Secretaria de Estado de
Saúde competência para definir as formas de comunicação e
sistematização de informações sobre vigilância epidemiológica entre o
Estado e os Municípios, sob a orientação da Coordenadoria da
Política de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. O processo de
estruturação e definição das atribuições dos órgãos integrantes da
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administração pública estadual é matéria que se insere, por sua
natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder Executivo.
Consagrado o princípio da separação dos Poderes pela Constituição
Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a estrutura
administrativa desse Poder. Assim, ainda que quaisquer alterações na
estrutura administrativa do Executivo passem necessariamente pelo
crivo do Legislativo, o legislador não pode, por meio de lei de sua
iniciativa, compelir o Executivo a alterar a competência de órgão
integrante da sua estrutura administrativa.

Quanto ao art. 7º da proposição em exame, que mantém inalterada
e obrigatória a emissão de Comunicação de Acidentes de Trabalho -
CAT - para doenças e acidentes de trabalho, cumpre-nos informar que
a Lei nº 8.213, de 24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios
da previdência social e dá outras providências, estabelece, em seu
art. 22, que a empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à
Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e,
em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de
multa que varia entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de
contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada
e cobrada pela Previdência Social.

A CAT é objeto de regulamentação pelo Decreto nº 3.048, de 6/5/99,
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 4.862, de 21/10/2003.
Seu art. 336 estabelece que, para fins estatísticos e epidemiológicos,
a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que
tratam os arts. 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, de 1991, já
mencionados neste parecer, ocorrido com o segurado empregado,
exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena da multa aplicada e cobrada na
forma do art. 286. Já o § 2º do art. 203 da referida norma estabelece
que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, com base
principalmente na CAT, implementará sistema de controle e
acompanhamento de acidentes de trabalho.

Verifica-se, portanto, que, conforme o disposto no inciso XXIII do art.
22 da Carta Federal, a União detém a competência privativa para
legislar sobre seguridade social, matéria que está sujeita, também, à
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implementação e à fiscalização pela Previdência Social e pelo INSS.
Logo, não há como acatar o art. 7º do projeto em análise.

Finalmente, é necessário ressaltar que o Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei nº 13.317, de 24/9/99, no
seu Capítulo V, dispõe, no âmbito da competência do Estado, sobre a
saúde do trabalhador.

Assim sendo, não há possibilidade de o projeto em questão
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 284/2007
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 322/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 322/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.213/2003, tem
como escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica.

O projeto foi publicado em 15/3/2007, no “Diário do Legislativo”, e
encaminhado a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, “a”,
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 322/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Ituiutaba imóvel constituído de
terreno urbano edificado, situado nesse Município, com área de
11.043,30m², utilizado, mediante contrato de cessão de direitos reais
celebrado entre o Estado e o Município, para funcionamento do
Centro Social Urbano - CSU - e de unidade municipal pré-escolar, que
atende a cerca de 250 alunos de 5 e 6 anos de idade.

A autorização legislativa é condição para o ato de doação, de acordo
com o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17, inciso I, da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
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Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública, e deve estar condicionada à
existência de interesse público devidamente justificado.

A propósito, é importante notar que o parágrafo único do art. 1º do
projeto determina que o imóvel será destinado ao funcionamento das
unidades municipais que o ocupam atualmente; e o art. 2º assegura
que, cessado o motivo da doação, o bem reverterá ao patrimônio do
Estado.

Em resposta a consulta realizada junto ao Poder Executivo na
legislatura anterior, a Secretaria de Planejamento e Gestão
manifestou-se contrariamente à doação pretendida, uma vez que a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, órgão ao qual o
imóvel está vinculado, possui interesse em utilizá-lo para a realização
de projetos sociais.

Já se encontrando esse objetivo - a realização de projetos sociais -
em desenvolvimento no local por meio do Centro Social Urbano e da
unidade pré-escolar, ambos do Município, consideramos não haver
justificação para se negar a doação pretendida. Não parece razoável o
Estado desalojar um órgão para a implantação de outro com finalidade
semelhante, somente porque aquele pertence a outro ente da
Federação. Mais coerente é a união de forças ou a diversificação de
atividades para melhor atendimento à população, com o que, com
certeza, concordará a administração estadual.

Sendo assim, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer,
mas somente no intuito de corrigir os dados relativos ao registro do
imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 322/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

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 3.010, a fls. 10
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do Livro 2-K, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba.”.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 380/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.529/2006, a proposição em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Martinho Campos os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 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 380/2007 trata de obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo transfira ao Município de Martinho
Campos o domínio de dois terrenos situados nesse Município, um
com área de 10.000m² e outro com 4.000m², doados ao Estado,
respectivamente, por particular e pelo Município. Em nenhum dos
casos foi estabelecida cláusula de reversão.

A alienação de bens públicos submete-se ao art. 18 da Constituição
do Estado e ao 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, condicionada esta 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, ao funcionamento das Escolas Municipais
Deputado Emílio Vasconcelos Costa e Cel. Pedro Lino.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitada a se manifestar sobre a proposta na legislatura anterior,
declarou-se, por meio da Nota Técnica nº 152/2006, favorável às
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doações, uma vez que a Secretaria de Educação, órgão ao qual os
imóveis estão vinculados, manifestara-se igualmente favorável a elas,
mesmo porque nos imóveis já se encontram instalados os referidos
educandários.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2º do
projeto prevê a reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado se,
decorrido o prazo de cinco anos, contados da data da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 380/2007.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada.



461

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 2/2007 (encaminha o
Projeto de Lei Complementar nº 17/2007), do Procurador-Geral de
Justiça - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Propostas de Emenda à Constituição nºs 4 a 8/2007 - Projeto de Lei
Complementar nº 16/2007 - Projetos de Lei nºs 717 a 758/2007 -
Requerimentos nºs 335 a 363/2007 - Requerimentos da Comissão de
Fiscalização Financeira e dos Deputados Paulo Cesar e outros,
Vanderlei Miranda e outros, Lafayette de Andrada (2), Tiago Ulisses,
Chico Uejo (2), Antônio Genaro e Sargento Rodrigues (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, de Assuntos Municipais, de Educação e de Saúde e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Sávio Souza Cruz e Fahim Sawan
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Júlio, Ruy
Muniz, Antônio Carlos Arantes e Carlos Pimenta e da Deputada Elisa
Costa - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Palavras do Sr. Presidente - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues
(2), Antônio Genaro, Chico Uejo (2), Lafayette de Andrada, Tiago
Ulisses, Paulo Cesar e outros e Vanderlei Miranda e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Fiscalização Financeira e do Deputado Lafayette de
Andrada; aprovação - Questão de ordem - 2ª Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
43/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
360/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 323/2007; aprovação - 3ª Parte: Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento



462

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro

- Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos  Arantes  -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros 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 - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo  Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -  Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO Nº 2/2007
Belo Horizonte, 9 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor,
Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa augusta
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Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar em anexo que
dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar n° 34, de
12 de setembro de 1994, em conformidade com a iniciativa conferida
pelo art. 66, § 2°, c/c o art. 122 e o art. 125 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

Referida proposta visa instituir a gratificação por cumulação de
atribuições e a indenização por plantões exercidos em finais de
semana ou feriados ou em razão de outras medidas urgentes.

A gratificação por cumulação de atribuições será devida quando o
membro do Ministério Público for designado para atender,
concomitantemente, mais de uma Procuradoria ou Promotoria de
Justiça, na mesma comarca em que for titular, em substituição.

Tal medida gerará uma grande economia aos cofres públicos, uma
vez que o atual sistema de pagamento de diárias tem causado grande
impacto na rubrica de custeio da Instituição.

Ademais, com a nova sistemática, evitar-se-á deslocamentos das
comarcas pelos membros do Ministério Público estadual.

Importa salientar que, nos termos do art. 4º da Resolução n° 09, de
05.06.2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, foram
excluídas do subsídio as parcelas decorrentes de substituição.

Outrossim, por similitude à previsão consignada na Lei
Complementar n° 59, de 18.01.2001, referente ao pag amento de
indenização ao magistrado que for designado para a apreciação de
medidas urgentes, objetiva-se instituir a indenização por plantões
exercidos em final de semana, em feriados ou em razão de outras
medidas urgentes, com o viso de indenizar o labor desempenhado
fora dos horários normais de expediente.

Encontra-se previsto, ademais, como contraprestação ao serviço
desempenhado, o pagamento de gratificação ao servidor que prestar
apoio ao membro do Ministério Público que for designado para o
plantão.

Consigne-se que, nos termos do art. 269 da Lei Complementar nº
34, de 12 de setembro de 1994, a presente proposição visa
acrescentar uma Promotoria de Justiça na Comarca de Sabará, haja
vista que referida Comarca ostenta 9093 processos em tramitação no
juízo comum, além de 1722 feitos em tramitação no Juizado Especial,
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o que denota a necessidade de instalação de nova Promotoria de
Justiça na Comarca. Referida proposta se justifica igualmente pelo
fato de que a Comarca de Sabará integra a região metropolitana de
Belo Horizonte, sofrendo os reflexos sociais de tal condição, com
elevado índice de criminalidade.

A proposta em exame apresenta igualmente como escopo a
classificação das Comarcas de Igarapé e Nova Serrana como de
segunda entrância e o acréscimo de uma Promotoria de Justiça em
cada uma.

Justifica-se referida providência pelo fato de que a Comarca de
Igarapé possui 7076 processos em tramitação no Juízo comum, além
de 1992 feitos em tramitação no Juizado Especial. A seu turno, a
Comarca de Nova Serrana possui 8365 processos em tramitação no
Juízo comum, além de 1629 feitos em tramitação no Juizado Especial.

Referido contexto denota a expressiva demanda presente nas
Comarcas supramencionadas, bem como a necessidade de
acrescentar a elas uma Promotoria de Justiça e, conseqüentemente,
passá-las à segunda entrância. Vale acrescentar que as Comarcas
mantêm dois juízes em atividade, sendo que a proximidade da Capital
gera demanda de trabalho adicional para o Ministério Público na
Comarca de Igarapé em razão dos problemas sociais e aumento da
criminalidade.

Por derradeiro, em estrita observância às limitações retratadas na
Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto em anexo tem como escopo
assegurar os padrões de transparência e presteza na missão
institucional outorgada ao Parquet mineiro.

Na certeza de aprovação da presente proposição, apraz-me renovar
a Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta
consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 17/2007

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 1 2 de setembro
de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1° - O § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de
setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 18 - .....................................................................
.....................................................................................
§ 2° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV.”.

Art. 2° - O art. 119 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos e
parágrafos:

“Art. 119 - .......................................................
.........................................................................
XV - gratificação por cumulação de atribuições.
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de outras medidas urgentes.
.........................................................................
§ 5° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) sobre o valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.

§ 6° - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de outras
medidas urgentes poderá fazer jus à indenização que será fixada por
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

§ 7º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no parágrafo anterior
poderá fazer jus à gratificação que será fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.”.

Art. 3º - Nos termos do art. 269 da Lei Complementar nº 34, de 12
de setembro de 1994, a Comarca de Sabará será composta por 3
(três) Promotorias de Justiça e as Comarcas de Igarapé e Nova
Serrana classificar-se-ão como de segunda entrância e serão
compostas por 2 (duas) Promotorias de Justiça, respectivamente,
ficando alterado o Anexo da referida Lei.
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Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 5º - A implementação do disposto nesta Lei observará o
estabelecido no art. 169 da Constituição da República e as normas
pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Belo Horizonte, de abril de 2007.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 4/2007
Adapta a Constituição do Estado às modificações introduzidas na

Constituição da República pela Emenda nº 45, de 8 de dezembro de
2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 98 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, acrescentando-se o seguinte inciso XII:
“Art. 98 - (...)
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto,

mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do
bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II - (...)
a) na apuração de antigüidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar

o Juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus
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membros, conforme procedimento próprio, assegurada ampla defesa,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

(...)
d) adotar-se-ão como critérios de aferição do merecimento a

presteza e a segurança no exercício da jurisdição, a freqüência, a
produtividade e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos
de aperfeiçoamento e o funcionamento regular dos serviços judiciais
na comarca;

(...)
f) o Juiz não poderá ser promovido ou removido enquanto houver

processo paralisado, pendente de despacho, decisão ou sentença de
sua competência e que, injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o
devido despacho ou decisão;

(...)
V - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus

dependentes observarão o disposto no art. 40 da Constituição da
República, e o pagamento será efetuado pelos cofres do respectivo
tribunal;

VI - o Juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização
em contrário motivada do Tribunal de Justiça, para locais onde de fato
não existam condições seguras de moradia para juízes, promotores e
delegados, e tal autorização não implica dispensa de comparecimento
diário à comarca, no horário compreendido entre oito e dezoito horas;

(...)
VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do

magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da
maioria absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de
Justiça, assegurada ampla defesa;

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação;

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em
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sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria
absoluta de seus membros;

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores,
poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o
máximo de vinte e cinco membros, para o exercício de atribuições
administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal
pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra
metade por eleição pelo tribunal pleno;

Art. 2º - Os incisos I e II do art. 100 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte a redação, revogando-se as alíneas
“a” e “b” do inciso I:

“Art. 100 - (...)
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois

anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de
deliberação do Tribunal de Justiça, e, nos demais casos, de sentença
judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público,
observado o disposto no inciso VIII do art. 98;”

Art. 3º - O art. 101 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 101 - Os vencimentos do magistrado serão fixados com
diferença não superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento de
uma para outra categorias da carreira, não podendo exceder, a
qualquer título, os de Ministro do Supremo Tribunal Federal.”

Art. 4º - Insira-se no art. 102 da Constituição do Estado os seguintes
incisos IV e V:

“Art. 102 - (...)
(...)
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração;”

Art. 5º - Acrescentem-se ao art. 105 da Constituição do Estado os
seguintes parágrafos:
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“Art. 105 - (...)
§ 1º - O Tribunal de Justiça funcionará descentralizadamente,

constituindo Câmaras Regionais, a fim de assegurar o pleno acesso
do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo.

§ 2º - O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional,
nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de
equipamentos públicos e comunitários.”

§ 3º - Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a
criação de varas especializadas, com competência exclusiva para
questões agrárias.”

Art. 6º - Acrescentem-se os seguintes dispositivos ao art. 122 da
Constituição do Estado, renumerando-se os demais:

“Art. 122 - (...)
I - elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
II - se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta

orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de
consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados
na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites
estipulados no inciso anterior;

III - se a proposta orçamentária de que trata o inciso I for
encaminhada em desacordo com os limites estipulados, o Poder
Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de
consolidação da proposta orçamentária anual;

IV - durante a execução orçamentária do exercício, não poderá
haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que
extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais.”

Art. 7º - O § 4º do art. 123 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 123 - (...)
(...)
§ 4º - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por

deliberação da maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo,
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na forma da lei complementar respectiva.”
Art. 8º - A alínea “a” do art. 125 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 125 - (...)
(...)
a - O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante

concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais,
em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a
ordem de classificação.”

Art. 9º - O inciso II do art. 126 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126 - (...)
(...)
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante

decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo
voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla
defesa.

Art. 10 - Modifique-se o inciso V e o parágrafo único do 127 da
Constituição do Estado e acrescentem-se os seguintes incisos VI e
VII:

“Art. 127 - (...)
(...)
V - exercer atividade político-partidária;
VI - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contruições de

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

VII - Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no
inciso V do art. 102.

Parágrafo único - As funções do Ministério Público só podem ser
exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca
da respectiva lotação, salvo autorização motivada da Procuradoria-
Geral de Justiça, aplicando-se o disposto no inciso VI do art. 98.”

Art. 11 - Acrescente-se onde convier:
Art. (...) - Será observado o disposto no inciso LXXVIII do art. 5º da
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Constituição da República e ultrapassado o número de trezentas
distribuições anuais, o Tribunal de Justiça criará Vara ou Câmara para
o atendimento da demanda ampliada.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Durval Ângelo - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião

Helvécio - Gustavo Valadares - Dinis Pinheiro - Dimas Fabiano -
Leonardo Moreira - José Henrique - Cecília Ferramenta - Luiz Tadeu
Leite - Jayro Lessa - Elisa Costa - Arlen Santiago - Gilberto Abramo -
Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Padre João - Maria Lúcia Mendonça -
Almir Paraca - Antônio Genaro - Antônio Carlos Arantes - Vanderlei
Miranda - Agostinho Patrús Filho - Gil Pereira - Lafayette de Andrada -
Ivair Nogueira.

Justificação: Estamos apresentando Proposta de Emenda à
Constituição do Estado, com o objetivo de adequar o texto da Carta
Política Mineira aos ditames da Emenda Constitucional nº 45, de
8/12/2004, à Constituição da República - conhecida como Reforma do
Judiciário. Várias alterações foram introduzidas na Carta Magna em
relação à Justiça estadual, fato que torna imprescindível inseri-las ao
texto da Constituição do Estado.

Das várias modificações propostas, podemos destacar: a exigência
ao bacharel em Direito de no mínimo três anos de atividade jurídica
para o ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público;
possibilidade de autorização do Tribunal de Justiça e da Procuradoria-
Geral de Justiça para que Juízes e Promotores residam fora da
Comarca, desde que a decisão seja motivada e que haja
comprovação da real necessidade; questão dos vencimentos do
magistrado, que serão fixados com diferença não superior a dez por
cento ou inferior a cinco por cento de uma para outra categorias da
carreira, não podendo exceder, a nenhum título, os de Ministro do
Supremo Tribunal Federal; impedimento aos Juízes e Promotores do
exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes
de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria
ou exoneração; o funcionamento descentralizado, com a instituição
das Câmaras Regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do
jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo; a previsão da
instalação da justiça itinerante, com a realização de audiências e
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demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e
comunitários; entre várias outras sugestões, que ora apresentamos.

Em face da importância de nossa proposta e da adequação da
Constituição Estadual às novas normas da Constituição da República,
contamos com os nobres pares para sua aprovação.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/2007
Acrescenta o inciso XVIII ao art. 198 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 198 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:
“Art. 198 - ...........................................................
XVIII - criação da Guarda Escolar, com vistas à segurança dos

educandos e dos profissionais de ensino, bem como à proteção ao
patrimônio das escolas, na forma da lei.”

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Weliton Prado - Maria Lúcia Mendonça - Leonardo Moreira - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Padre João - Gustavo Valadares - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Rêmolo Aloise - Vanderlei
Jangrossi - Paulo Guedes - Dimas Fabiano - Antônio Genaro - André
Quintão - Doutor Rinaldo - Zezé Perrella - Eros Biondini - Inácio
Franco - Rosângela Reis - Getúlio Neiva - Ademir Lucas - Rômulo
Veneroso - Lafayette de Andrada - Durval Ângelo - Sargento
Rodrigues - Ronaldo Magalhães - Jayro Lessa - Ivair Nogueira - Chico
Uejo.

Justificação: Há muito se fala do problema da violência que atinge
as escolas públicas, não só em nosso Estado, mas em todo o País.
Notícias de depredações, violência contra professores e servidores,
agressões entre alunos, tráfico de drogas e assaltos vêm se tornando
coisa comum nos noticiários e nas estatísticas oficiais.

A escola é sem dúvida um local atrativo para a prática criminosa,
uma vez que nela se encontram crianças, jovens e adolescentes
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suscetíveis de assédio por parte de traficantes. Não são raros os
casos de agressões entre alunos ou entre estes e professores ou
servidores. Também não são incomuns depredações e furtos de
equipamentos públicos.

Concomitantemente ao aprendizado, é na escola que as pessoas
irão de fato desenvolver suas relações sociais, suas aptidões e
adquirir a noção de cidadania e de sociedade livre. Se o ambiente no
qual trabalham e estudam professores, alunos e servidores não
trouxer segurança e a paz necessária, fatalmente não terá a escola
pública o alcance social que lhe reservou o constituinte de 1988.

A mesma proposição foi apresentada na 15ª Legislatura (2003-2007)
pelo Deputado Biel Rocha (PT) para que esta Casa, juntamente com a
população de nossa Minas Gerais, pudesse discutir a matéria.
Contudo, não foi possível aprová-la antes do final da legislatura.
Assim trazemos a exame novamente a idéia de incluir, por meio do
inciso XVIII, no art. 198 da Constituição Estadual, a expressa previsão
de criação da Guarda Escolar, cuja constituição, funcionamento e
atribuições serão objeto de lei.

Nosso objetivo é que seja ela incumbida de zelar pela segurança
dos que militam nas unidades de ensino, assim como do próprio
patrimônio público; que seja inibidora da prática do aliciamento de
jovens por parte de traficantes e que, antes de tudo, tenha também
uma atitude pedagógica.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação desta proposta de emenda à Constituição de nosso
Estado, razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6/2007
Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 225 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 225 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 225 - (...)
§ 4º - Ficará a critério da legislação municipal dispor sobre as

condições para exercício da gratuidade nos transportes coletivos
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urbanos das pessoas compreendidas na faixa etária entre sessenta e
sessenta e cinco anos.

§ 5º - Aos maiores de sessenta anos de idade é garantida a
gratuidade nos transportes coletivos intermunicipais metropolitanos,
mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho,
sendo vedada a exigência de qualquer outra forma de identificação.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Weliton Prado - Maria Lúcia Mendonça - Arlen Santiago - Leonardo

Moreira - Cecília Ferramenta - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva -
Carlin Moura - Hely Tarqüínio - Antônio Genaro - Vanderlei Jangrossi -
Paulo Guedes - Zezé Perrella - Getúlio Neiva - Dimas Fabiano - Eros
Biondini -  Doutor Rinaldo - André Quintão - Ademir Lucas - Chico
Uejo - Ivair Nogueira - Elisa Costa -  Rômulo  Veneroso - Inácio
Franco - Rosângela  Reis - Lafayette de Andrada - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Durval Ângelo.

Justificação: A Constituição da República, em seu art. 3º, diz que:
“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação",
sendo esta uma obrigação do Estado brasileiro, os fins da jurisdição
devem refletir essas idéias, por isso justificamos o acréscimo dos §§
4º e 5º ao art. 225 da Constituição do Estado, tendo em vista o
Estatuto do Idoso.

O denominado Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art.
1º). Mais adiante, em seu art. 39, capítulo X, trata-se especificamente
do transporte de idosos, dispondo ser este gratuito aos maiores de 65
anos (art. 39, "caput"). O § 1º afirma que para ter acesso a tal
gratuidade basta que o idoso apresente qualquer documento que faça
prova de sua idade.

Já o § 3º dispõe que no caso das pessoas compreendidas na faixa
etária entre 60 e 65 anos a lei local poderá dispor sobre as condições
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para o exercício da gratuidade. Em seu art. 42, o estatuto assegura
prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo.

Destarte, ainda que a Constituição Estadual determine de forma
específica que a gratuidade nos transportes urbanos seja restrita aos
maiores de 65 anos, o Estatuto do Idoso, a par de se dizer destinado a
regular os direitos dos maiores de 60 anos, dispõe especificamente
em seu capítulo X, "Do Transporte”, que este deve ser gratuito aos
maiores de 65 anos, podendo a lei municipal dispor sobre condições
de gratuidade para os compreendidos na faixa etária entre 60 e 65
anos (art. 39, § 3º). Há disposição específica na regulação geral do
transporte para os idosos. E, sabe-se, a norma especial prevalece
sobre a geral.

No caso do transporte coletivo intermunicipal metropolitano,
gerenciado pelo Departamento de Estrada e Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG -, a proposta é reduzir para 60 anos a concessão da
gratuidade. Portanto, os maiores de 60 anos e os menores de 65 anos
é que são alvo da norma, podendo assim gozar desse benefício.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/2007
Acrescenta o § 4º ao art. 222 da Constituição do Estado, sobre

ações de prevenção e resistência às drogas e à violência no Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 222 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 222 - ( ...)
§ 4º - O Estado realizará, por meio da Polícia Militar, ações

educacionais de prevenção e resistência às drogas e à violência,
voltadas a crianças e adolescentes nos estabelecimentos de ensino,
podendo celebrar convênios com os Municípios.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
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Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Eros Biondini - Carlin Moura -
Hely Tarqüínio - Padre João - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira -
Arlen Santiago - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Maria
Lúcia Mendonça - Rêmolo Aloise - Antônio Genaro - Ademir Lucas -
Dimas Fabiano - Rômulo Veneroso - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Lafayette de Andrada - Paulo Guedes - Doutor Rinaldo - Chico Uejo -
Ivair Nogueira - Getúlio Neiva -  Ronaldo  Magalhães -  Rosângela
Reis - Vanderlei Jangrossi - Inácio Franco - Zezé Perrella - André
Quintão - Jayro Lessa.

Justificação: Diante do problema do uso indevido de drogas e da
gravidade do quadro da violência que atinge a nossa sociedade, o
Estado vê suas estruturas ameaçadas, afetando não apenas seus
valores políticos, como econômicos, sociais e culturais. E pela
complexidade do assunto, esses devem receber de todos os governos
tratamento de alta prioridade, com o compartilhamento das
responsabilidades com os governos estaduais e municipais, que têm
sido estimulados a empreender as ações antidrogas em seus
respectivos estados e Municípios, integrando esforços e maximizando
resultados.

A política afirma, ainda, que a opção brasileira é pela
municipalização das ações como estratégia adequada para conceder
a real mensagem antidrogas, além de potencializar a participação do
setor privado e da sociedade civil no esforço de combate às drogas. E
em contrapartida do Estado, a Polícia Militar de Minas Gerais aderiu
ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o
Proerd, com base no Projeto (Drug Abuse Resistance Education,
implantado em Los Angeles, EUA, em 1983, e atualmente presente
em mais de 40 países).

Esse programa tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas e
combater a violência entre os jovens. É desenvolvido em parceria com
as escolas da rede estadual, municipal e particular de ensino,
abrangendo crianças do nível pré-escolar até o colegial,
compreendidas na faixa etária de nove a doze anos de idade,
consistindo na aplicação de lições, em encontros semanais, ao longo
do semestre letivo. Essas aulas são ministradas por policiais militares
voluntários, selecionados a partir de critérios rigorosos, como conduta
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moral, ética e aspectos profissionais. E passam por um treinamento
no qual aprendem a utilizar as ferramentas didático-pedagógicas
específicas para a aplicação do Programa, além de contar com o
apoio de profissionais ligados à área de prevenção. E ao final do
Programa, é realizada uma solenidade de formatura, com a entrega
aos alunos de um certificado de participação, e esses se
comprometem a ficar longe das drogas e da violência.

Muitos foram os Municípios que adotaram o Programa, como
Uberlândia e Matozinhos, com resultados que comprovaram a eficácia
do Proerd. Foram constatadas reduções na violência e do uso
indevido de drogas. Como o trabalho se realiza em conjunto com a
família, a escola e a Polícia Militar, os alunos têm mais apoio e
melhores condições de dizerem não às drogas e à violência. Porém,
como não é um programa obrigatório, nem todas as cidades aderiram.
E as escolas interessadas é que têm que procurar a unidade da
Polícia Militar e formalizar a sua participação, por meio da assinatura
de um protocolo.

O sucesso do Proerd nos leva ao estabelecimento de novas metas,
visando a expansão de suas ações em todo o Estado e para isso o
Município e a Polícia Militar deverão conjugar esforços, com vistas a
desenvolver um sistema de parceria mais adequado para promover as
atividades educacionais relacionadas ao programa. Afinal, a inclusão
dessa diretriz, em nível constitucional, se faz mais do que necessária,
haja vista que as ações de prevenção às drogas e à violência devem
ser tidas como um dever do Estado em relação à atenção às crianças
e adolescentes mineiros.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação desta proposta de emenda à Constituição, na tentativa de
uma solução que beneficie a todos.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007
Acrescenta § 3º ao art. 207 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 207 da Constituição Estadual passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:
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§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do Estado e à
integração das ações do poder público que conduzirá à:

I - defesa e valorização do patrimônio cultural do Estado e suas
origens;

II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
II - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em

suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

promulgação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Weliton  Prado - Carlos Pimenta - Ronaldo Magalhães - Carlin

Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Cecília Ferramenta - Leonardo Moreira -
Zezé Perrella - Arlen Santiago - Maria Lúcia Mendonça - Hely
Tarqüínio - Padre João - Rêmolo Aloise - Vanderlei Jangrossi - Paulo
Guedes - Ademir Lucas - Eros Biondini - Doutor Rinaldo - Inácio
Franco - André Quintão - Ivair Nogueira - Durval Ângelo - Gustavo
Valadares - Lafayette de Andrada - Rômulo Veneroso - Elisa Costa -
Getúlio Neiva - Chico Uejo - Sargento Rodrigues - Rosângela Reis -
Dimas Fabiano - Jayro Lessa - Antônio Genaro.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição em tela insere no
art. 207 da Constituição Estadual o § 3º, prevendo a elaboração de
um Plano Estadual de Cultura, de duração plurianual, visando o
desenvolvimento cultural do Estado e a integração das ações do
poder público, de forma a: a) conduzir à defesa e valorização do
patrimônio cultural do Estado; b) incentivar a produção e difusão da
cultura; c) formar pessoal qualificado para a gestão da cultura; d)
propiciar uma maior democratização do acesso aos bens de cultura;
e) valorizar a diversidade étnica e regional.

Essa proposição foi inspirada na Emenda à Constituição nº 48/2005,
uma iniciativa dos Deputados Federais Gilmar Machado e Marisa
Serrano, que institui como previsão constitucional a elaboração de um
plano nacional plurianual para a cultura a fim de propiciar o
desenvolvimento cultural do País e integrar as ações do poder público
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para a valorização do patrimônio cultural brasileiro.
Importante ressaltar que a institucionalização do Plano Nacional de

Cultura implicará amplo processo de consulta à sociedade, por meio
dos conselhos de políticas culturais, dos colegiados setoriais da
cultura (nas áreas de produção artística e de preservação) e das
conferências de cultura dos entes federados: União, Estados e
Municípios, propiciando, por meio desses dispositivos, uma
organização do funcionamento do Sistema Nacional de Cultural.

Da mesma forma, para se integrar a esse sistema nacional, Minas
Gerais deverá elaborar também seu Plano Estadual de Cultura,
justificando a inclusão dessa previsão no corpo de nossa Lei Maior, a
Constituição Estadual.

No âmbito estadual, foi proposta pelo Deputado Rogério Correia,
uma proposta de emenda à Constituição com o mesmo objetivo, que
recebeu o nº 59/2003.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação desta proposta de emenda à Constituição de nosso
Estado.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 64/2005)

Acrescenta dispositivos ao art. 108 da Lei nº 869, de 5 de julho de
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 108 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, fica

acrescido dos seguintes §§ 10 a 12:
“Art. 108 - ................................................
§ 10 - Ao servidor público que requerer aposentadoria serão

oferecidos cursos, seminários e treinamentos preparatórios que terão
como objetivo:

I - sua preparação psicológica mediante a participação em terapias e
seminários ministrados por psicólogos;

II - a orientação sobre cuidados com a qualidade de vida, a
alimentação e a saúde, mediante a participação em cursos e
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seminários ministrados por médicos;
III - a orientação sobre a ordem física, a prática de esportes e

tratamentos fisioterápicos, por meio de cursos e treinamentos
ministrados por fisioterapeutas.

§ 11 - Será facultada a participação do servidor público aposentado
na formulação, no acompanhamento e na avaliação dos cursos,
seminários e treinamentos previstos no § 10.

§ 12 - Durante o processo de sua preparação para a aposentadoria,
será incentivada a participação do servidor em atividades destinadas à
transmissão de informações e da experiência adquirida aos servidores
mais jovens, como meio de promover a contínua otimização do
serviço público.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Este projeto de lei complementar tem por finalidade o

reconhecimento dos serviços prestados pelo servidor público ao
Estado.

Ao propormos alteração no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado, abordando a situação dos servidores que se encontram em
período de pré-aposentadoria, na realidade, nós o estamos
adequando aos padrões modernos do comportamento humano. Por
um lado, a expectativa de vida tem aumentado consideravelmente,
devido, em boa parte, às novas técnicas, à conscientização e à
evolução da medicina preventiva. Por outro, a visão do aposentado
como ser humano excluído e defasado está mudando a passos largos.
O mercado, em geral, está cada vez mais interessado nesta
população, já que tem um potencial de consumo de enormes
proporções.

O servidor público, ao encerrar sua carreira, que muitas vezes, foi
sofrida, com salário, em alguns momentos, defasado, terá, ao sair,
uma possibilidade de que o Poder Executivo o reconheça e contribua
para sua inserção mais firme e dinâmica na nova etapa da existência.
É imprescindível dizer que este projeto de lei complementar não trará
nenhum custo adicional para o Governo Estadual. Acreditando que
trará respeito e orgulho ao povo mineiro, conto com a aprovação dos
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nobres pares.
- 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 717/2007   
Cria campanha educativa e explicativa de prevenção à anorexia

nervosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º - Fica instituída a campanha educativa e explicativa de

prevenção à anorexia nervosa.
Art. 2º - A campanha a que se refere o artigo 1° se rá desenvolvida

em todas as escolas de rede estadual de ensino fundamental e médio,
podendo estender aos estabelecimentos municipais e particulares,
bem como nos estabelecimentos de saúde, sob a responsabilidade
conjunta das Secretarias de Estado de Saúde, de Educação, Esportes
e Juventude.

Art. 3º - É objetivo da campanha dar ampla visibilidade ao problema
da anorexia nervosa por meio da veiculação de conteúdo educativo
nos meios de comunicação de massa ou por meio de materiais
impressos, visando esclarecer a população sobre as causas e
conseqüências deste distúrbio, bem como difundir orientações quanto
a hábitos saudáveis de alimentação e comportamento.

Art. 4º - A campanha deverá envolver psicólogos, psiquiatras,
nutrólogos, nutricionistas e demais especialistas que possam
contribuir com a sua elaboração e desenvolvimento, tendo como
coordenadora a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude.

Art. 5° - Poderão ser formalizadas parcerias com Mu nicípios e
instituições privadas visando à ampliação do alcance da campanha.

Art. 6° - O poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir de sua publicação.

Art. 7° - A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007. 
Arlen Santiago
Justificação: A anorexia nervosa tem vitimado um número crescente

de adolescentes e jovens em todo mundo e também no Brasil,
levando em muitos casos ao óbito. Conhecido como distúrbio
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alimentar de origem psicológica, a anorexia nervosa ataca geralmente
mulheres entre 15 e 35 anos e se caracteriza pela perda excessiva de
peso, sem causa aparente. A pessoa que sofre de anorexia vive em
dieta constante, chegando a ficar em jejum. A pessoa portadora de tal
patologia sente-se gorda, deixa de ingerir a dieta calórica diária
recomendada. E quanto mais emagrece, mais se acha acima do peso
e conseqüentemente menos come. O aumento desse tipo de distúrbio
exige respostas que não apenas visem atuar sobre os casos
diagnósticos mas, sobretudo, criar uma consciência preventiva sobre
a doença. Sem dúvida, um dos fatores que vem contribuindo para a
expansão da anorexia nervosa é, certamente, o excesso praticado
pelo mercado de moda, que impõe um determinado padrão de beleza,
baseado no corpo perfeito, influenciando assim muitas jovens de faixa
etária compreendida entre 13 e 22 anos, podendo se estender às
mulheres adultas. Por outro lado, é preciso orientar adolescentes,
jovens e adultos quanto a outros possíveis fatores que as motivam,
como dietas e comportamentos que podem acatar, resultando no
aparecimento da anorexia nervosa. Logo, é fundamental a adoção de
medidas preventivas e explicativas, para que se possam evitar novas
ocorrências trágicas.

Pela relevância social e pela gravidade do problema que esta
propositura visa enfrentar, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação.

- 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 718/2007
Declara de utilidade pública a Associação Sinhana Eva, com sede

no Município de Piumhi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sinhana

Eva, com sede no Município de Piumhi.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Sinhana Eva, com sede no Município de

Piumhi, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins
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lucrativos, que tem como finalidade precípua amparar crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social. Encontra-se 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 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 719/2007
Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comercializem
produtos falsificados, contrabandeados ou de origem duvidosa, na
hipótese que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS do estabelecimento que comercializar, adquirir,
estocar ou expuser produtos falsificados, contrabandeados ou de
origem duvidosa, industrializados ou não.

Art. 2º - A não-conformidade tratada no art. 1º será apurada na
forma estabelecida pela Secretaria da Fazenda e comprovada por
laudo pericial elaborado por órgão ou entidades capacitadas,
credenciadas ou conveniadas com o governo do Estado.

Art. 3º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS inabilita o estabelecimento à prática de
operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

Art. 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de
contribuintes do ICMS, prevista no artigo 1º, implicará aos sócios do
estabelecimento penalizado, sejam pessoas físicas, sejam jurídicas,
em conjunto ou separadamente:

I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo
que em estabelecimento distinto daquele;
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II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova
empresa, no mesmo ramo de atividade;

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II
prevalecerão pelo prazo de dez anos, contados da data da cassação.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá divulgar, por meio do diário oficial
do Estado, a relação dos estabelecimentos comerciais penalizados
com base no disposto nesta lei, fazendo constar os respectivos
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -, nome completo dos
sócios e endereços de funcionamento.

Art. 6º - As disposições desta lei aplicar-se-ão, indistintamente, ao
comércio, à indústria, ao importador, ao exportador e aos armazéns
de estocagem.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Esta proposição é apresentada diante da necessidade

de impedir que os produtos tachados como piratas encontrem espaço
para a comercialização. A continuidade impune dessa comercialização
gera concorrência desleal, tendo como conseqüência desestímulo dos
contribuintes que mantêm suas atividades comerciais regulares,
dentro dos padrões legais exigidos. Essa prática é claramente definida
em nosso ordenamento jurídico como crime contra a ordem
econômica e tributária.

Este projeto de lei visa coibir, em todas as suas formas, o comércio
ilegal de produtos piratas, falsificados ou de origem duvidosa, ou
ainda contrabandeado, protegendo assim a indústria que recolhe
impostos para produzir e comercializar produtos que levam sua marca
comercial, bem como proteger o autor dos direitos e contribuir para o
cumprimento da legislação pertinente aos direitos autorais e de
marcas e patentes.

Com essa medida, estaremos também prestando importante ajuda
às autoridades constituídas no combate ao comércio de produtos
ilegais, fornecendo ferramenta indispensável e suprindo, em parte, a
lacuna das leis que impedem o fechamento dos estabelecimentos
autuados.

Dessa forma, este projeto de lei, estará, dando respaldo ao



485

consumidor final, protegendo-o e, de outro lado, fornecendo garantia à
Fazenda Estadual em relação às receitas tributárias, fechando a
torneira da sonegação e coibindo a evasão fiscal.

Outro aspecto importante que sugere a aplicação do projeto de lei
em tela é, sem dúvida, a sua contribuição para a geração de renda e
emprego. O emprego formal, à medida da vigência e execução
decorrentes da aprovação do projeto de lei em questão, deverá
retomar um crescimento proporcional à eliminação do comércio pirata
e do contrabando.

Com certeza, aos primeiros sinais de saneamento da pirataria e do
contrabando e, conseqüentemente, do incremento econômico, tanto
na geração de emprego quanto na arrecadação tributária, os
resultados da aplicação da lei chamarão a atenção das autoridades
tributárias, administrativas e até policiais de todo o País.

- 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 720/2007
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 16.238, de 12/7/2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.238, de 12/7/2006, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Nanuquense das Pessoas com Deficiências - Anpode, com sede no
Município de Nanuque.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O motivo que levou à alteração do nome da Associação

é que os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo
os do Brasil, estão debatendo o nome pelo qual elas desejam ser
chamadas. Mundialmente, já fecharam a questão: querem ser
chamadas de “pessoas com deficiência” em todos os idiomas. E esse
termo faz parte do texto da Convenção Internacional para Proteção e
Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência,
aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 2006, e a ser
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promulgada posteriormente por meio de lei nacional de todos os
países membros.

As pessoas com deficiência contestaram o termo “pessoa
deficiente”, alegando que ele sinaliza que a pessoa inteira é deficiente,
o que é inaceitável. A entidade aprovou e registrou cartorialmente
alteração do seu estatuto mudando sua denominação para
Associação Nanuquense das Pessoas com Deficiências - Anpode,
mantendo, todavia, sua finalidade assistencial.

Cabe ressaltar, ainda, que permanecem em seu estatuto
dispositivos que abrangem a não-remuneração dos membros da
diretoria e que orientam a destinação do patrimônio, no caso de
dissolução, 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.

- 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° 721/2007
Altera a Lei n° 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. 1° - O art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de deze mbro de 2003,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 3° - (...)
XIX - veículos automotores terrestres com mais de 15 (quinze) anos

de fabricação.”.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,

produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro do exe rcício financeiro
seguinte.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A isenção do IPVA para veículos automotores

terrestres com mais de 15 anos de fabricação justifica-se, sobretudo,
pelo elevado custo operacional da cobrança do tributo, que, muitas
vezes, é superior à própria arrecadação, haja vista que o montante
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devido é calculado com base no valor venal do veículo.
Ademais, a proposição que ora se apresenta coaduna-se com o

princípio constitucional da capacidade contributiva, insculpido no art.
145, § 1°, da Constituição Federal, pelo qual se es tabelece que os
impostos terão, sempre que possível, caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio do contribuinte.
Sabidamente, em regra, é bastante reduzida a capacidade econômica
dos contribuintes proprietários de veículos terrestres que tenham mais
de 15 anos de fabricação, justificando-se, assim, a isenção proposta.

Lembre-se, ainda, que a isenção do pagamento do IPVA para
veículos automotores terrestres com mais de 10 anos de fabricação
integra a legislação do Estado de Pernambuco; em São Paulo,
disposição análoga aplica-se àqueles que tenham mais de 20 anos de
fabricação; nos Estados de Goiás e do Rio de Janeiro, a referida
isenção é concedida aos veículos com mais de 15 anos de fabricação;
e em Minas Gerais, tal benefício esteve contemplado na revogada Lei
nº 9.119, de 27/12/85, alterada pela Lei n° 11.508,  de 27/6/94.

Por fim, cumpre destacar que semelhante proposição legislativa, o
Projeto de Lei n° 904/2000, do Deputado Estadual Pa ulo Piau,
recebera parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa durante a sua tramitação.

Diante do exposto, frente à importância da matéria aludida,
contamos com o apoio de todos os nossos pares para a aprovação
deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
204/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 722/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaguara

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

Município de Itaguara o imóvel constituído de uma casa com área
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construída de 98,80 m2 (noventa e oito metros e oitenta centímetros
quadrados) e seu lote de terreno com área de 360,00 m2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situados na Rua Waldemar Ferreira de
Morais, nº 58, nesse município, registrado no Livro 2 - RG, matrícula
1500, registro 9, no Cartório de Registro de Imóveis de Itaguara.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei em exame ter por finalidade autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaguara uma casa
de moradia com 98,80 m2 e seu lote de terreno com 360,00 m2,
situados nesse município e incorporados ao patrimônio do Estado
desde 1992.

O imóvel mencionado foi adquirido pelo Município de Itaguara e
doado ao Estado de Minas Gerais para moradia do Promotor de
Justiça, cumprindo as exigências do Tribunal de Justiça para a
reinstalação da Comarca local. Esse imóvel foi usado para a finalidade
a que se destina por um período muito pequeno, tendo em vista que
desde o mês de outubro de 2002 não há promotor nomeado para a
dita Comarca. Dessa forma, o imóvel está fechado, ocioso,
estragando e sem nenhuma conservação, já tendo sido devolvido ao
Estado de Minas Gerais.

Por outro lado, o Município de Itaguara não dispõe de espaços
próprios suficientes para abrigar suas secretarias, sendo necessário,
assim, arcar com o pagamento de diversos aluguéis. Diante da não-
utilização do imóvel doado para a finalidade a que foi destinado, e por
estar ocioso, o doador pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio.

O § 1º do art. 17 da Lei Federal n.º 8.666,de 1993, determina a
reversão ao patrimônio da pessoa jurídica, cessadas as razões que
justificaram a doação.

Diante do exposto, solicitamos aos ilustres 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.
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PROJETO DE LEI Nº 723/2007
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica General Sodré nº 41,

com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica General

Sodré nº 41, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Chico Uejo
Justificação: A Loja Maçônica General Sodré nº 41, com sede na

Rua Major Lima, nº 643, no Município de Sacramento, encontra-se em
regular funcionamento desde 4/1/54, conforme o registro de seu
estatuto.

Declarada de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 178, de
13/7/88, a Loja Maçônica possui diretoria composta por membros de
reconhecida idoneidade, não remunerados pelas atividades que
exercem na entidade.

Entre seus objetivos podemos citar: desenvolver aperfeiçoamento
material, intelectual e moral da humanidade por meio de investigação
da verdade e da prática desinteressada da solidariedade; defender e
incentivar a liberdade de consciência, por meio da tolerância, visando
o máximo respeito à razão e às convicções de cada um.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 724/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção, Diagnóstico e

Tratamento da Hipertermia Maligna, no Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída, no Estado de Minas Gerai s, a Política para

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna - HM,
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que será desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a
sociedade civil.

Art. 2° - A Política para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da
Hipertermia Maligna - HM tem por objetivos:

I - prevenir, diagnosticar, tratar e orientar adequadamente os
pacientes suscetíveis de hipertermia maligna e seus familiares;

II - garantir que todos os hospitais e postos de saúde, públicos e
particulares, as empresas de medicina de grupo, cooperativas de
trabalho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta
ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e operem no
Estado possuam medicamentos apropriados para o combate da
doença, em especial o dantroleno sódico;

III - erradicar o número de mortes decorrentes dessa síndrome no
Estado;

IV - produzir materiais de divulgação para os profissionais do setor
da saúde no Estado contendo as principais informações sobre a
hipertermia maligna e as formas de se evitarem seus efeitos mortais
nos pacientes;

V - realizar palestras informativas sobre a hipertermia maligna para
médicos e paramédicos em hospitais de referência no Estado;

VI - implantar um sistema de coleta de dados sobre os portadores da
síndrome visando:

a) manter um Cadastro Estadual com informações sobre a
incidência da doença na população mineira e o número de mortes
dela decorrentes;

b) obter elementos informadores sobre a população atingida pela
moléstia;

c) contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas sobre a
hipertermia maligna;

d) firmar convênios com os serviços funerários existentes no
território de Minas Gerais, para que informem ao Estado o número de
entrada de vítimas da síndrome.

Art. 3° - Os hospitais e postos de saúde, públicos e particulares, as
empresas de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico, ou
outras que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação
dos serviços médico-hospitalares e operem no Estado, estão
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obrigados a dispor, em seus estoques, dos medicamentos
necessários para o tratamento da hipertermia maligna.

Art. 4° - Na regulamentação desta lei, o Poder Exec utivo, por
intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, poderá expedir as
normas que disciplinam este projeto.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A hipertermia maligna foi descrita formalmente pela

primeira vez, em 1960, pelos médicos australianos Michael
Denbrough e Richard Lovell. Eles descreveram o caso de um jovem
que manifestara profundo pavor acerca de uma operação a que ia ser
submetido em curto prazo, dado que vários dos seus parentes tinham
morrido por razões inexplicadas durante anestesias.

É uma síndrome de origem farmaco-genética que classicamente se
manifesta quando o seu portador é submetido a um ou mais fatores
desencadeantes durante uma anestesia geral. Inicia-se assim, um
processo de hipermetabolismo da célula muscular esquelética,
podendo levar à sua destruição, consumindo grande quantidade de
energia, com rápida e intensa elevação da temperatura, e,
conseqüentemente, produzindo alterações bioquímicas e
hematológicas, que podem evoluir para choque irreversível. Não
sendo diagnosticada e tratada em tempo hábil (com dantroleno
sódico), a hipertermia maligna leva o paciente à morte.

Ligada a uma herança genética, sem sinais clínicos aparentes,
desencadeada por anestésicos gerais halogenados (como por
exemplo, o halonato), bem como por relaxantes musculares
despolarizantes, tal qual a succinilcolina (quelicin), pode também ser
desencadeada pelo esforço físico (stress físico).

O desconhecimento dessa mortal síndrome, a falta de diagnóstico
correto - a hipertermia maligna tem sido constantemente confundida
com choque anafilático - e o conseqüente tratamento inadequado têm
levado muitas pessoas à morte.

A incidência da hipertermia maligna não é definida, porém estima-se
que possa variar de 1:14.000 a 1:200.000 pacientes submetidos à
anestesia geral. Essa grande variação é explicada parcialmente pela
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falta de critérios uniformes para o diagnóstico clínico, pela variação
dos tipos de anestesia e pelo critério de classificação clínica da
hipertermia maligna. É sabido que há maior incidência de hipertermia
maligna em pacientes pediátricos do que entre adultos de meia-idade
e idosos. A intensidade e a importância das manifestações da crise de
hipertermia maligna estão relacionadas à administração concomitante
de drogas.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Constituição mineira, em seu art. 186, acrescenta e garante em
seu inciso II que: “acesso às informações de interesse para a saúde,
obrigando o Poder Público a manter a população informada sobre os
riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle”.

Portanto, podemos ver claramente que a saúde é uma obrigação do
Estado e por ele deve ser mantida, por meio de políticas que “visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos”.

Conclui-se, assim, que é dever do Estado manter em todos os seus
hospitais e postos de atendimento afins estoque de remédio suficiente
para garantir a proteção dos cidadãos contra todas as doenças, entre
elas a hipertermia maligna.

O dever do Estado não se limita aos seus hospitais, mas estende-se
aos hospitais particulares, conforme dispõe o art. 197:

“Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física
ou jurídica de direito privado”.

Por fim, a Carta Maior, ao estabelecer o Sistema Único de Saúde -
SUS -, definiu ser atribuição do Estado, em seu art. 200:

“Art. 200 - (...)
III - ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento

científico e tecnológico;”.
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Não há como negar, portanto, que o Estado possui dever
fundamental, ditado pela Lei Maior, de garantir que os hospitais de
sua rede e os que atuam sob sua fiscalização mantenham em seus
estoques quantidade suficientes de remédios necessários para
combater a hipertermia maligna.

Com a aprovação deste projeto de lei, daremos um passo
significativo para sanar um grave lapso na saúde pública, além de
contribuirmos para salvar milhares de vidas no Estado.

Como médico pediatra e anestesista, conto com o apoio dos nobres
colegas Deputados para a 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 725/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.312/2005)

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de
1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e
imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar
brasiliense”) e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O abate de pequizeiro (‘Caryocar brasiliense’) somente será

admitido mediante prévia autorização do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, desde que não ocorra risco para a sobrevivência da
espécie na região.

§ 1º - Nas áreas urbanas, a autorização de que trata este artigo
poderá ser concedida pelo órgão municipal competente, observados
os parâmetros estabelecidos.

§ 2º - A autorização prevista no ‘caput’ do art. 2º será precedida de
replantio de pequizeiro (‘Caryocar brasiliense’) pelo empreendedor em
área definida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF - na proporção
de 10 mudas por espécie abatida, conforme regulamentação.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Doutor Viana
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Justificação: No decorrer do tempo, as leis devem se adequar à
evolução da atividade humana, sob pena de não serem cumpridas ou
travarem o desenvolvimento. A necessidade de conciliar a defesa do
meio ambiente e o desenvolvimento econômico de uma região é tema
cada vez mais presente em debates e reuniões, quando profissionais
de diversos setores e ambientalistas demonstram as dificuldades
encontradas na execução de seus objetivos.

A proposição em tela tem como objetivo principal possibilitar o abate
do pequizeiro, desde que não ocorra risco para a sobrevivência da
espécie na região e que seja previamente autorizado pelo órgão
competente, condicionado ao replantio pelo empreendedor da espécie
abatida em área que será estabelecida.

A evolução do agronegócio é uma realidade no cerrado mineiro,
gera empregos e, conseqüentemente, melhoria nas condições de vida
da população. Para esse setor tornar-se competitivo no mercado
nacional e internacional, é preciso investir e buscar, na tecnologia,
métodos mais eficientes de produção. Um exemplo disso são os
modernos sistemas de irrigação, como o pivô central, que ficam
extremamente prejudicados quando há pequizeiro na área.

Assim, a proposição ora apresentada busca criar regras que
permitam conciliar o desenvolvimento da agricultura com a
preservação ambiental.

- 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 726/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.681/2006)

Declara de utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S. Biosfera,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

S.O.S. Biosfera, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
João Leite
Justificação: O Clube de Serviços S.O.S. Biosfera tem como objetivo



495

primordial a prestação de serviços a todos os interessados, empresas
e organismos públicos e privados, pessoas físicas associadas ou não,
nas áreas de saúde, lazer, turismo, cultura e educação, observando-
se sempre a elevação física, moral e ética do ser humano.

Os sócios-fundadores da entidade entendem que a assistência a
pessoas carentes é uma forma de prestação de serviços à
comunidade e dão especial atenção aos temas ligados à ecologia em
suas ações, caracterizadas por programas, podendo atuar na
ecopedagogia e em políticas de proteção à natureza, atividades em
áreas de proteção ambiental, estudos e levantamento de dados.
(Grifos nossos.)

A entidade desenvolve diversos trabalhos de interesse
socioambiental, expandindo a consciência ecológica através de
palestras em escolas públicas periféricas, confecção e distribuição de
informativos ecológico-ambientais, monitoramento da gestão de
recursos hídricos florestais nas regiões de Santa Bárbara, Teixeiras e
Rio Manso e monitoramento de manejo florestal e desmatamento na
região de Bonfim.

A entidade tem em andamento estudos e propostas de reciclagem
da matriz energética brasileira, de fóssil carburante para renovável.
Vale ressaltar a intensa cobertura, pela imprensa televisiva, falada,
escrita e eletrônica, da grande caminhada e mobilização popular para
chamar a atenção sobre as reais condições da poluição atmosférica
veicular de Belo Horizonte, realizada em 5/6/97 - Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Também são elaborados estudos envolvendo a reciclagem da matriz
energética fóssil, conciliada com relevantes aspectos políticos, sociais,
econômicos e ambientais em nível nacional, com a disseminação, nos
853 Municípios no Estado, de milhares de microdestilarias de álcool e
a industrialização de pelo menos 80 subprodutos e derivados da
indústria canavieira. Este programa em especial representa, em
síntese, o sonho da reversão do efeito estufa e de um modelo de
desenvolvimento sustentável com a distribuição democrática de renda
para pequenos e grandes sitiantes.

O Clube de Serviços S.O.S. Biosfera tem como principais bandeiras
a transgeníase, a gestão de recursos hídricos e o controle consciente
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da superpopulação.
O objetivo social da instituição é divulgar informações e promover

mobilizações com vistas à transformação, na gestão de interesses
sociais e ambientais da sociedade.

Por cumprir todos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98,
alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005,
que dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação do projeto apresentado.

- 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 727/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.183/2006)

Acrescenta o § 3º ao art. 27 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de
2004, que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 27 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 27 - (...)
“§ 3º - Ao servidor que, no exercício de cargo de provimento em

comissão de Diretor de Escola, dele for afastado, sem ser a pedido ou
por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito de
continuar percebendo a remuneração do cargo em comissão, desde
que o seu exercício compreenda no mínimo 2 (dois) mandatos
completos, consecutivos ou não.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposição em tela tem por objetivo assegurar ao

servidor que ocupe o cargo em comissão de Diretor de escola
estadual o direito de continuar a receber a remuneração inerente ao
cargo após dois mandatos completos, consecutivos ou não. Trata-se
de justa reivindicação devido às peculiaridades da função em questão
e da maneira de escolha do servidor.

O cargo de Diretor é de dedicação exclusiva com carga horária de
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quarenta horas semanais. Investido nessa função, o servidor é
responsável pelo bom andamento da atividade escolar, pelo
acompanhamento do ensino que está sendo ministrado e também
pela formação de nossos jovens. E ainda, é importante salientar que a
função de Diretor de uma escola vai muito além do exercício de
atividades administrativas. É também o Diretor grande responsável
pela interação da comunidade e escola, alunos, professores e demais
servidores do estabelecimento.

Já a nomeação para ocupar o cargo é feita pelo Governador e é
precedida de duas etapas: a primeira, a aprovação do servidor em
teste de conhecimentos específicos e, a segunda, a indicação pela
Comunidade Escolar da chapa que contenha o nome do servidor,
conforme previsto na Resolução da Secretaria de Educação nº 452,
de 3/11/2003.

Outro ponto relevante é o fato de que o cargo é muitas vezes
ocupado por professores. A Constituição da República Federativa do
Brasil estabelece no art. 40 os requisitos para a aposentadoria dos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Em 15/12/1998, com a promulgação
da Emenda Constitucional nº 20, houve o reconhecimento por parte
dos legisladores da necessidade de se estabelecer uma diferença
para aposentadoria dos professores, devido à especialidade da função
e dificuldades encontradas por aqueles que dedicam a vida ao
magistério.

De acordo com a regra, os requisitos de idade e de tempo de
contribuição para aposentadoria serão reduzidos em cinco anos,
desde que seja comprovado o efetivo exercício de docência, ou seja,
efetivo exercício em sala de aula. Dessa maneira, o servidor do sexo
masculino que ocupa o cargo de professor poderá aposentar-se aos
55 anos, de idade, desde que tenha 30 anos de contribuição, e a
servidora do sexo feminino que ocupa o cargo de professor poderá
aposentar-se aos 50 anos de idade, desde que tenha 25 anos de
contribuição. Entretanto, a partir do momento em que o professor
ocupa o cargo de direção de um estabelecimento escolar, ele perde o
direito à aposentadoria especial.

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
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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 728/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.327/2006)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 13-A:
“Art. 13-A - Fica estendido às operações internas de saída de saco

plástico para lixo, promovidas por estabelecimento industrial,
destinadas a estabelecimento de contribuinte do ICMS, o tratamento
tributário disposto no item 42 da Parte 1 do Anexo IV do Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002.”.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A alteração pretendida tem como objetivo pôr fim ao

tratamento tributário injusto imposto às indústrias fabricantes de saco
plástico para lixo. De modo geral, essas indústrias produzem diversos
tipos de embalagens plásticas e, ao comercializarem esses produtos,
gozam de uma redução da base de cálculo de 33,33%, prevista no
item 42 da Parte 1 do Anexo IV do Regulamento do ICMS. No entanto,
ao venderem saco plástico para lixo, elas não têm podido beneficiar-
se da referida redução, embora o produto se encaixe na definição de
embalagem: o envoltório ou receptáculo utilizado para acondicionar.

Embora não haja disposição legal que desqualifique o saco para lixo
como embalagem, o que já credenciaria o fabricante para receber o
benefício, a alteração da legislação se faz necessária pelo motivo
exposto. Com o objetivo de fazer cessar qualquer controvérsia sobre
essa questão, contamos com o apoio dos nossos 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.



499

PROJETO DE LEI Nº 729/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.417/2006)

Determina que a Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - Cohab-MG - proceda ao refinaciamento e considere os
contratos dos imóveis transferidos sem sua intervenção e os torne
passíveis de regulamentação no prazo que esta lei estabelece.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizada a Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - Cohab-MG - a considerar os contratos dos imóveis
transferidos sem sua intervenção e contratar com possuidores de boa-
fé a fim de proceder a sua regularização.

Parágrafo único - Para realizar a transferência do imóvel e o
refinanciamento de que trata esta lei, fica estabelecido que a Cohab-
MG está autorizada a não utilizar os critérios normalmente exigidos
para o refinanciamento pelo prazo de seis meses a contar da vigência
desta lei, considerando-se a função social que pretende atingir esta
lei.

Art. 2º - Fica autorizada a Cohab-MG a proceder a novo
financiamento com a incorporação das prestações vencidas ao saldo
devedor dos contratos em inadimplência e renegociar o saldo
remanescente em até trezentas prestações.

Art. 3° - Os recursos para o novo financiamento de que trata esta lei
serão oriundos do Fundo Estadual de Habitação, instituído pela Lei n°
11.830, de 6/7/95.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias a contar da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A Cohab-MG é a empresa do governo do Estado

responsável por combater o déficit habitacional.
Ter casa própria é o sonho de milhares de mineiros, principalmente

os de baixa renda. A realização desse sonho é a garantia que a
família obtém na busca de tranqüilidade para educar seus filhos e ter
melhor qualidade de vida e cidadania.

É contraditório que, mesmo sendo função preponderante da Cohab
combater o déficit habitacional, essa Companhia não dê aos
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adquirentes de boa-fé (contrato de gaveta) e aos detentores de posse
mansa e pacífica dos imóveis construídos pela instituição a
oportunidade de regularizar a posse e o domínio do imóvel e a
possibilidade de refinanciamento.

O Conjunto Palmital, localizado na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, é bom exemplo da situação de insegurança jurídica por que
passam numerosos adquirentes de unidades da Cohab-MG; estes,
aliás, por diversas circunstâncias, ficam impossibilitados de pagar as
prestações, mesmo que sejam de pequena monta e, por falta de
previsão legal, não conseguem margem para negociar com a
Companhia.

Diante dos diversos e numerosos casos de inadimplência e ante a
possibilidade de muitas famílias sofrerem despejo pela via judicial, e,
ainda, considerando que a experiência comprova que se obtém maior
sucesso na recuperação de ativos adotando-se estratégia de
negociação dentro do princípio da busca da paz e da justiça social, em
que é preferível um acordo a uma demanda, e na certeza de que
nossa iniciativa constitui aperfeiçoamento oportuno e relevante para o
ordenamento jurídico estadual, esperamos poder contar com o valioso
apoio dos nobres pares em favor da 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.

PROJETO DE LEI Nº 730/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 513/2003)

Reduz a alíquota do ICMS em operações internas destinadas ao
comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na circulação interna, no Estado de Minas Gerais, de

mercadorias industrializadas, semi-acabadas e semi-elaboradas,
destinadas ao comércio e à indústria, a alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - será reduzida a dois terços daquela aplicada
às mercadorias destinadas ao consumo.

Parágrafo único - A alíquota a que se refere o “caput” será
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arredondada, se houver fração, para mais, se esta for maior que cinco
décimos, para menos, se for igual ou inferior a cinco décimos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O projeto visa, principalmente, a inverter o fluxo de

comércio em favor de nosso Estado, já que outras unidades da
Federação têm alíquotas convidativas, aquém daquelas aplicadas em
Minas, fazendo com que a balança de comércio nos seja
desfavorável.

Por ser atraente lá fora o custo de mercadorias similares às
produzidas em nosso Estado, obviamente o consumidor vai procurá-
las onde melhor lhe convier, fato que tem provocado um esvaziamento
de nossa economia e que pode, em médio prazo, trazer sérias
conseqüências.

O que se procura com este projeto é eliminar a desvantagem de
Minas na competição com outros Estados.

No momento em que houver um aceno favorável, concreto, com
alíquotas convincentes e realmente competitivas, evidentemente o
comerciante, a partir das vantagens decorrentes da proximidade,
deixará de verter recursos para economias externas. Ganharão com
isso o Estado, o consumidor, o comerciante, o fabricante, a sociedade.

Os valores de alíquota que estão sendo propostos são viáveis,
dentro de nossa realidade econômica, e de forma alguma prejudicam
o interesse de Minas. Pelo contrário, favorecem, e muito, o Estado.
Trata-se, pois, de uma proposta oportuna, eivada de pragmatismo
econômico.

- 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 731/2007
Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do Norte

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado apoiará o desenvolvimento da fruticultura na

região Norte de Minas.
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Art. 2º - O apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas
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 do desenvolvimento sustentável;

IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;
V - utilização do cooperativismo e de outras formas de

associativismo nas ações voltadas para a irrigação, a compra de
insumos, a industrialização e a comercialização do produto;

VI - padronização, classificação e 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 dos agentes envolvidos no negócio
frutícola;

VIII - adoção de 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 a pesquisa, a inspeção sanitária, a

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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A fruticultura tornou-se um dos mais atrativos

investimentos do campo brasileiro nas duas últimas décadas. Isto
devido às condições de clima favoráveis, o que permite produzir
praticamente todos os tipos de frutas, muitas delas durante todo o
ano.

O apoio à fruticultura no Norte de Minas tem como objetivo
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incentivar a fruticultura e as agroindústrias, agregando valor à
produção agrícola, com geração de renda e aumento na oferta de
emprego, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico, social
e cultural da região. Com o crescimento da produção, a região
necessita de um centro de pesquisa agrícola para a identificação das
melhores variedades a serem exploradas, assim como adaptação e
validação de novas tecnologias de produção para as nossas
condições específicas. São cultivadas, entre outras, espécies como
banana, coco, goiaba, manga, maracujá, pinha, tangerina e uva. É
necessário agregar valor à produção com o beneficiamento e a
industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de
desenvolver a economia regional. Outra questão importante se refere
ao incentivo aos pequenos e aos médios produtores, estimulando a
criação de associações e cooperativas de produção, facilitando o
acesso ao crédito.

Como se pode verificar, o Estado brasileiro, nos termos do art. 1º da
Carta Magna, tem como um de seus fundamentos o princípio da
dignidade da pessoa humana e, nos termos do art. 3º, objetiva a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza, a redução das desigualdades regionais e sociais e a
promoção do bem-estar geral. Da mesma forma, consoante o art. 170,
a promoção do equilíbrio social e regional é princípio orientador da
ordem econômica no País. É notório que a região Norte de Minas,
alvo do projeto, é marcada por mazelas sociais de toda a ordem e por
uma crônica dificuldade em alcançar níveis de desenvolvimento
humano e econômico aceitáveis. Não é sem motivo que a região é
incluída na área da Sudene e é objeto constante de políticas sociais
compensatórias.

Portanto, a fruticultura é fundamental para alavancar o
desenvolvimento do Norte de Minas, o que proporcionará uma melhor
qualidade de vida à população com geração de novos empregos e
renda.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

- 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 732/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 794/2003)

Institui o Programa Acorda Maria e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado o programa que objetiva a

promoção, a qualificação e a inserção da mão-de-obra feminina no
mercado de trabalho - Acorda Maria.

Art. 2º - O Programa Acorda Maria será implantado e executado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

Parágrafo único - Os municípios poderão participar do programa
desenvolvendo ações complementares, no âmbito de sua
competência.

Art. 3º - O programa dará prioridade à mulher cuja direção,
administração ou manutenção familiar estejam sob sua
responsabilidade e que esteja desempregada.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes recorrerá sempre que necessário ao Conselho Estadual da
Mulher - CEM - e ao Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda - CETER -, que serão conselhos de caráter
consultivo e deliberativo na definição de metas, calendário de eventos
e atividades a serem desenvolvidas pelo programa.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes fica autorizada a celebrar convênios, contratos, acordos ou
ajustes com órgãos públicos, universidades, empresas privadas e
entidades afins, os quais visem à implantação e à execução do
Programa Acorda Maria.

Parágrafo único - Além dos incentivos fiscais previstos em legislação
tributária, aos órgãos e às empresas que firmarem parceria ou
contratarem mulheres cadastradas no Programa Acorda Maria fica
garantido espaço publicitário em todo impresso, publicação e
propaganda em geral relativos ao programa.

Art. 6º - Para eficácia do Programa Acorda Maria a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esporte tem como atribuição a
execução das seguintes ações, entre outras correlatas:

I - criação, manutenção e atualização de um banco de dados
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contendo cadastros:
a) de mulheres interessadas em participar do programa;
b) de empresas públicas ou privadas, órgãos e entidades públicas,

universidades e organizações não governamentais que sejam
parceiras do Programa Acorda Maria;

c) de oferta de empregos destinados às mulheres beneficiadas pelo
Programa Acorda Maria.

II - promoção da qualificação da mão-de-obra feminina,
encaminhando a mulher cadastrada para:

a) cursos que promovam a melhoria do nível educacional;
b) cursos profissionalizantes, observando-se a aptidão profissional;
c) prioritariamente, empregos oferecidos pelos parceiros do

Programa Acorda Maria;
III - divulgação constante sobre a oferta de emprego e cursos de

qualificação, por meio de parceria com a imprensa em geral e com o
Sistema Nacional de Emprego - SINE -;

IV - geração de emprego, incentivando a formação de cooperativas
de trabalho;

V - envio ao CEM e ao CETER de relatório bimestral das atividades
desenvolvidas pelo programa.

Parágrafo único - O encaminhamento às empresas obedecerá
rigorosamente à ordem cronológica de inscrição, respeitadas as
prioridades para preenchimentos das vagas estabelecidas nesta lei.

Art. 7º - Os recursos financeiros para implementação e
operacionalização do Programa Acorda Maria serão oriundos da
programação orçamentária da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Parágrafo único - Poderão ser destinados ao programa recursos de
outras fontes indicadas pelo Governo do Estado, bem como
contribuições e doações da iniciativa privada.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
André Quintão
Justificação: A estrutura familiar brasileira passou por várias
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alterações ao longo do século XX. Uma das mais significativas foi o
aumento do número de mulheres “chefes de família”, expressão que
significa, na prática, a responsabilidade de ganhar o dinheiro para
manter os filhos e a casa.

Esse novo modelo vem se tornando cada vez mais comum no Brasil.
Dados do IBGE - Censo 2000 (cópias anexas) demonstram que mais
de 5 milhões de mulheres da zona urbana da Região Sudeste são
responsáveis pelo domicílio. Desde a década de 80, a proporção de
domicílios chefiados por mulheres não pára de crescer. Em 1981,
16,9% das famílias eram mantidas por mulheres. Em 1990, o
percentual já era de 20,3%. Hoje, ele está em 25%, ou seja, 1/4 das
famílias do País são mantidas pelas mães ou esposas.

O projeto ora apresentado pretende desenvolver um programa
específico para a mulher, dando prioridade àquelas que sejam chefes
de família ou estejam desempregadas. Assim, acredito que estaremos
sanando um problema ou mesmo criando alternativa para a melhoria
dessa situação real de nosso cotidiano. Muitas dessas mulheres são
produto da discriminação e marginalização do mercado e, devido a
sua dupla jornada de trabalho, não encontram setor público
especializado na questão da mulher, o qual proporcione qualificação
de mão-de-obra e inserção no mercado de trabalho.

Diante do exposto, solicito dos nobres pares o seu apoio à matéria e
a apresentação de emendas com vistas a melhor aproveitamento da
idéia.

- 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 733/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.831/2004)

Altera dispositivo e acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 13.803,
de 27 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a distribuição de
parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158
da Constituição Federal, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Dá nova redação à alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei
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nº 13.803, de 2000:
“Art. 1º - ............................................
VIII - ....................................
a) 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, respectivamente, a
70% (setenta por cento) e a 50% (cinqüenta por cento) da população,
não excedendo ao valor máximo a ser atribuído a cada município o
respectivo investimento, estimado com base na população atendida e
no custo médio ‘per capita’, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem
de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, bem como aos
municípios que comprovadamente tenham implantado em seus
territórios sistema de coleta seletiva de lixo.”.

Art. 2º - Acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 1º da Lei nº 13.803,
de 2000:

“Art. 1º - .......................................................
§ .... - Os recursos repassados aos municípios conforme critérios

estabelecidos no inciso VIII do art. 1º desta lei deverão ser aplicados
obrigatoriamente na preservação, proteção e melhoria do meio
ambiente.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 13.803, de 2000, definiu critérios de repasse de

recursos do ICMS para municípios que possuírem Área de Proteção
Ambiental - APA -, Área de Preservação Permanente (reserva
biológica, estação ecológica, parque, reserva particular, floresta
nacional, estadual ou municipal) ou Área de Preservação Especial -
APE.

A nosso ver a lei é frágil ao não criar dispositivos que vinculem a
destinação dos recursos ao fato gerador. Tal fragilidade permite ao
administrador público definir a aplicação dos recursos sem critério e,
em tese, até em conflito com o seu objetivo, que é incentivar a
preservação ambiental.
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Faz-se necessária a correção apresentada, a fim de se garantir que
os recursos sejam efetivamente aplicados na proteção das áreas de
preservação, na proteção das florestas, da fauna, dos mananciais de
água, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida,
guardando sempre consonância com as melhores práticas em
políticas públicas de proteção ao meio ambiente.

Assim, apresentamos esta proposta de alteração na lei e contamos
com o apoio de nossos pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 734/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.204/2005)

Institui o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão de

Sociedade Inclusiva, a ser concedido à pessoa física ou jurídica que
adaptar suas edificações e treinar seus funcionários, eliminando as
barreiras arquitetônicas e sociais, a fim de garantir o acesso às
pessoas com deficiência e idosas.

Parágrafo único - Constarão no Certificado-Inclusão a identificação
do agraciado e o número e a data desta lei, além dos dados
característicos do diploma.

Art. 2º - A pessoa jurídica agraciada com o Certificado-Inclusão
receberá o Selo-Inclusão, que poderá ser utilizado na divulgação de
seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do Certificado e do Selo
coincidirá com o exercício fiscal subseqüente àquele em que for feita a
certificação.

Art. 3º - O Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão serão concedidos
pelo Governador do Estado, ouvido o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e o Conselho
Estadual do Idoso nas seguintes graduações:

I - Grau Prata, à pessoa física ou jurídica que adaptar fisicamente
suas edificações, eliminando as barreiras arquitetônicas para melhor
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atender à pessoa com deficiência e idosos;
II - Grau Ouro, à pessoa física ou jurídica que adaptar fisicamente

suas edificações, eliminando as barreiras arquitetônicas, e treinar
seus funcionários para melhor atender à pessoa com deficiência e
idosos.

Art. 4º - A pessoa física ou jurídica agraciada receberá o Certificado-
Inclusão e o Selo-Inclusão do Governador do Estado ou de seu
representante, na presença do Presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, do Conselho
Estadual do Idoso e do Presidente do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG,
em solenidade específica.

Art. 5º - O Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão serão entregues
em solenidade específica na primeira semana de setembro.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
André Quintão
Justificação: Este projeto de lei visa criar, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão para pessoas
físicas ou jurídicas que adaptarem suas edificações e treinarem seus
funcionários para melhor atender às pessoas com deficiência.

Uma sociedade inclusiva é aquela que adapta seus espaços para
que todos os seus membros possam viver melhor; cria políticas de
igualdade, solidariedade e justiça; proporciona a convivência familiar e
comunitária; permite que todos busquem sua autonomia e se tornem
protagonistas de sua história.

Trata-se de uma medida que visa incluir os deficientes e os idosos a
fim de integrá-los completamente à sociedade. Além do mais, os
deficientes e alguns idosos sofrem apenas limitações que não os
diferenciam dos demais.

Adaptar as condições físicas e treinar funcionários para melhor
atendê-los é uma medida inclusiva. Conceder a esses
estabelecimentos o certificado e o selo de inclusão social será um
reconhecimento do Estado pelo empenho social em acolher melhor os
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deficientes, motivo pelo qual contamos com o apoio dos
parlamentares desta Casa Legislativa na 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 735/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 338/2003)

Autoriza o Governador do Estado a conceder a servidor público
inativo o direito à percepção de proventos com base no vencimento
correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas semanais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Governador do Estado autorizado a conceder ao

servidor público inativo aposentado em data anterior à publicação do
Decreto nº 36.737, de 1995, o direito à percepção de proventos com
base no vencimento correspondente à jornada de trabalho de
quarenta horas semanais.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior aplica-se ao ocupante de cargo
ou ao detentor de função pública posicionado nos segmentos de
classe constantes nos quadros anexos do Decreto nº 36.033, de 14 de
setembro de 1994, relacionados no art. 2º do Decreto nº 36.737, de 31
de março de 1995.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Normas jurídicas alternam diferentes determinações a

respeito da jornada de trabalho a ser cumprida pelo servidor público
estadual. Vejamos alguns exemplos:

- O Decreto nº 16.409, de 1974, que dispõe sobre o quadro
permanente a que se refere a Lei nº 5.945, de 1972, estabeleceu em
seu art. 18, I, a jornada diária de 8 horas de trabalho para os
servidores públicos.

- Comandos legais posteriores, como a Lei nº 9.401, de 1986, e os
Decretos nºs 27.471, de 1987, 29.302, de 1989, 29.344 e 29.650, de
1989, dispuseram sobre a redução da jornada de trabalho de
servidores públicos.
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- Em 1995, o Decreto nº 36.737 fixa jornada de trabalho de 8 horas
para os segmentos de classe que menciona, dos quadros especiais
de que trata o Decreto nº 36.033, de 1994, e dá outras providências.

No parágrafo único do art. 1º, essa lei dispõe que o servidor que
atualmente cumpre 6 horas de trabalho e que ocupe cargo dos
segmentos de classes de que trata esse artigo poderá optar pela
jornada de 8 horas, no prazo de 10 dias a contar da data da
publicação do decreto. O mesmo decreto, em seu art. 5º, incorpora
aos valores estabelecidos na tabela do Decreto nº 36.631, de 1994, as
parcelas remuneratórias decorrentes do reenquadramento ou de
reposicionamentos anteriores, bem como aquelas relativas às
gratificações extintas em lei .

Para os funcionários que na época fizeram opção por 8 horas diárias
de trabalho, foi estabelecida uma tabela de vencimentos pela jornada
semanal de 40 horas de trabalho, o que representou um significativo
aumento em sua remuneração.

Assim, a partir do Decreto nº 36.737, passa a ocorrer a seguinte
situação: servidores públicos que se aposentaram no período de 1986
a 1994 o fizeram tendo sua jornada de trabalho reduzida a partir das
determinações legais supracitadas. Dessa maneira, esses servidores
não tiveram acesso à possibilidade de opção pela jornada diária de 8
horas de trabalho nem ao conseqüente aumento de remuneração,
oportunidade concedida aos servidores em atividade.

Cumpre lembrar que a Constituição Federal de 1988 estabelece, no
§ 8º (acrescido pela Emenda à Constituição nº 20, de 15/12/98) do art.
40, que “os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou classificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão na forma da lei”. (Grifo nosso.)

Normas jurídicas estaduais anteriores à atual Constituição já
estendiam a aposentados benefícios ou vantagens concedidos aos
servidores públicos em atividade, como a Lei nº 9.262, de 1986, que
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dispõe em seu art. 6º : “O direito de opção previsto no artigo anterior é
extensivo a Magistrado e Conselheiro do Tribunal de Contas, já
aposentados”. (Grifo nosso.)

À luz do citado dispositivo constitucional, que explicita o direito do
servidor aposentado de ter acesso aos benefícios e vantagens
concedidos aos servidores em atividade, parece-nos evidente sejam
necessárias providências para garantir ao aposentado o benefício em
questão, que lhe é de direito.

Por essas razões é que submeto a meus nobres pares este projeto
de lei, contando com o seu apoio para que esta proposição seja
transformada em lei e venha a corrigir as distorções apontadas,
existentes a partir do Decreto nº 36.737, de 1995.

- 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 736/2007
Declara de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas,

com sede no Município de Caetanópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico

Mascarenhas, com sede no Município de Caetanópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o referido hospital, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
exclusiva ou predominante, a assistência médico-hospitalar,
estendendo seu campo de ação às seguintes atividades subsidiárias:
colaborar com as autoridades sanitárias nas campanhas oficiais de
vacinação e de prevenção de doenças; colaborar com as autoridades
nas campanhas de esclarecimentos e divulgação de preceitos e
normas de saúde pública; colaborar com o máximo dos seus recursos
hospitalares em caso de catástrofe que atinjam a comunidade local e
as cidades vizinhas; colaborar com associações sociais que visem à
saúde e ao bem-estar social, tais como Associação dos Diabéticos,
Associações dos Hipertensos de Caetanópolis, etc; celebrar
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convênios com instituições educacionais do setor de saúde, para a
realização de estágio, observada a legislação específica e as
conveniências administrativas dessa instituição; incentivar e facilitar a
participação de integrantes de seu corpo clínico e administrativo em
eventos científicos, tendo como objetivo o aperfeiçoamento de seus
recursos humanos para a melhoria e atualização dos padrões de
atendimento hospitalar.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 737/2007
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Social e

Beneficente Ebenézer - Acosbe, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Social e Beneficente Ebenézer - Acosbe, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida associação civil, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade promover assistência social e prestar serviços gratuitos, de
atenção às necessidades das famílias carentes, priorizando a primeira
infância; promover o desenvolvimento integral da criança e do
adolescente por meio da busca e construção de propostas efetivas de
promoção à socialização, arte e cultura e proteção da vida individual e
coletiva; proporcionar e manter orientação pedagógica e instrução
escolar em qualquer nível, alfabetização de adultos e cursos livres à
comunidade em geral; elaborar, promover e apoiar estratégias e
ações inovadoras e comprometidas com o atendimento às
necessidades do desenvolvimento de crianças, jovens e adultos,
visando a sua aplicação prática em larga escala; contribuir para o
estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos
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níveis federal, estadual e municipal visando garantir a universalidade e
a qualidade de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos
bens sócio-culturais necessários ao desenvolvimento humano e
social; promover a realização de eventos, reuniões, círculos de
estudos, conferências, debates, cursos profissionalizantes, palestras,
seminários, bazares, feiras e outros programas afins para o
desenvolvimento de jovens, adultos e terceira idade, visando à
integração social e criando oportunidades de inclusão no mercado de
trabalho; prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem nenhuma
discriminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles
que deles necessitem; criar uma rádio comunitária com a finalidade de
contribuir para o conhecimento e propagação dos elementos culturais
das várias comunidades organizadas, executar serviços de
radiodifusão de acordo com a legislação vigente e prestar
assessoramento na área de comunicação radiofônica a entidades em
geral.

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 738/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Mater Crucis, com sede

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

Crucis, com sede no município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida associação, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade o combate à pobreza por meio da promoção humana,
psicológica e espiritual, com assistência profissionalizante direcionada
aos jovens e adolescentes, auxílio às mães carentes e às crianças
necessitadas com a distribuição de alimentos, roupas, remédios,
berços, colchões e enxovais para recém-nascidos.
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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 739/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 378/2003)

Dispõe sobre a isenção das taxas de inscrição nos processos
seletivos das universidades estaduais para o aluno egresso da rede
pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica isento do pagamento das taxas de inscrição nos

processos de seleção para ingresso nos cursos superiores das
universidades mantidas pelo poder público estadual o aluno que tenha
cursado o ensino médio em estabelecimento da rede pública estadual
ou municipal.

Art. 2º - O descumprimento da presente norma sujeitará a autoridade
às penalidades administrativas cabíveis.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente 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, 10 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econômica

de grandes proporções, da qual o desemprego é a marca mais visível
e perversa. Um curso superior é o caminho que pode levar milhares
de jovens a encontrar uma oportunidade única de ingresso no
mercado de trabalho; muitas vezes, porém, o jovem é impedido até
mesmo de tentar o ingresso nas universidades, por não ter condições
de arcar com o custo da inscrição nos processos seletivos,
conhecidos genericamente como exames vestibulares.

O que se pretende, com este projeto, ora submetido à arguta
apreciação de nossos pares, é justamente corrigir essa distorção,
possibilitando ao aluno egresso de escola pública de nível médio
disputar, em igualdade de condições, as vagas existentes nas
universidades mantidas pelo Estado.

Contamos com a aprovação de nossos pares para a aprovação
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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 740/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.639/2004)

Dispõe sobre a criação de Delegacia Especializada em Acidentes do
Trabalho na Estrutura Organizada da Polícia Civil do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Delegacia Especializada em Acidentes do

Trabalho, incluída na estrutura da Polícia Civil do Estado, que terá a
incumbência da apuração e tipificação das responsabilidades penais
em caso de acidente envolvendo trabalhadores no pleno exercício de
suas atividades profissionais.

Art. 2º - A Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho
prestará seus serviços em regime de dois turnos e, sempre que
necessário, em consonância com a Delegacia Regional do Trabalho -
DRT-MG -, a de Segurança e Medicina do Trabalho e os sindicatos
classistas.

Art. 3º - À Secretaria de Estado da Defesa Civil caberá as
providências para um competente embasamento técnico e científico
do pessoal (Delegados, Escrivães, Investigadores e Peritos)
proporcionando a essas autoridades, conhecimentos necessários para
um bom desempenho das suas funções.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlin Moura
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e do Trabalho para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 741/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1/2003)

Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -



517

CESB -, órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior,
do Sistema Estadual de Saneamento Básico, conforme determinam o
art. 192 da Constituição Estadual e o art. 14 da Lei nº 11.720, de
29/12/94.

Parágrafo único - Deverão incluir-se entre as competências do
CESB:

I - aprovar a proposta de projeto de lei que dispõe sobre o Plano
Quadrienal de Saneamento Básico, a ser apresentado pelo Poder
Executivo à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até o
dia 30 de junho do primeiro ano de mandato do Governador do
Estado;

II - apreciar e publicar, até 30 de abril de cada ano, relatório anual
sobre a situação de salubridade ambiental no Estado de Minas Gerais;

III - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano
Estadual de Saneamento Básico aprovado;

IV - apreciar e aprovar a proposta de orçamento anual do setor
público estadual na área de saneamento básico;

V - decidir sobre a alocação de recursos financeiros para os órgãos
estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação;

VI - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de
forma a gerar indicadores;

VII - coordenar a integração com as demais áreas da administração
estadual, sobretudo as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos,
desenvolvimento urbano e habitação;

VIII - fomentar, em sua área de atuação, a formação de recursos
humanos, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica;

IX - estimular a institucionalização de programas de educação em
saúde, com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de
ensino, inclusive nos meios de comunicação de massa;

X - propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da
população a informações sobre saneamento.

Art. 2º - Será assegurada a representação paritária entre a
sociedade civil organizada e representantes do poder público no
CESB.

§ 1º - Representam a sociedade civil organizada:
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I - um cientista de notório saber;
II - quatro representantes das associações microrregionais de

municípios;
III - um representante da Associação dos Serviços Municipais de

Água e Esgoto - ASSEMAE -;
IV - um representante da Associação Brasileira de Engenharia

Sanitária Ambiental - ABES -;
V - um representante sindical da área da saúde;
VI - um representante da Associação Brasileira de Água

Subterrânea - ABAS -;
VII - um representante da Associação Brasileira de Recursos

Hídricos - ABRH -;
VIII - um representante da Associação dos Conselhos Municipais de

Defesa do Meio Ambiente - ACODE -;
IX - um representante da Associação das Companhias Estaduais de

Saneamento Básico - AESB -;
X - um  representante da Associação Mineira de Defesa do

Ambiente - AMDA -;
XI - um  representante  da  Associação Mineira dos Municípios -

AMM -;
XII - um representante da Associação Nacional de Secretários

Municipais de Meio Ambiente - ANNAMA -;
XIII - um representante da Associação dos Vereadores de Minas

Gerais - AVMG -;
XIV - um representante da Federação das Associações de

Moradores em Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte - FAMOB -;
XV - um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Esgotos -
SINDÁGUA -;

XVI - um representante do Programa Estadual de Orientação e
Proteção do Consumidor - PROCON -;

XVII - um representante das centrais sindicais;
XVIII - um representante da Associação das Donas de Casa.
§ 2º - Representam o poder público:
I - um representante da Assembléia Legislativa;
II - um representante da Caixa Econômica Federal;
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III - um representante da Fundação Nacional de Saúde;
IV - um representante do Ministério Público;
V - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER -;

VI - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC -;

VII - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
VIII - um representante da Secretaria de Estado da Habitação;
IX - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas;
X - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -;

XI - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral;

XII - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
XIII - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
XIV - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
XV - um representante da Secretaria de Estado de Assuntos

Municipais;
XVI - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
XVII - um representante da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG - e do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental -
DESA -;

XVIII - um  representante  da Universidade Estadual de Minas
Gerais - UEMG -;

XIX - um representante da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -;

XX - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
IGAM -;

XXI - um representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§ 3º - Cada membro do CESB terá um suplente, que o substituirá em
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caso de impedimento.
§ 4º - O CESB será presidido pelo titular da Secretaria de Estado a

que estarão subordinadas as ações de saneamento básico.
§ 5º - O Secretário Adjunto da Pasta referida no parágrafo anterior

será o substituto do Presidente, nos seus impedimentos.
Art. 3º - O CESB contará com uma Secretaria Executiva,

responsável pelas ações de cunho operacional demandadas pelo
Conselho e pelo municiamento das informações necessárias às suas
deliberações.

Parágrafo único - O Governo do Estado assegurará recursos
suficientes para garantir a estrutura física e de pessoal demandada
para a implantação e o funcionamento da Secretaria Executiva e do
CESB.

Art. 4º - O regulamento do CESB disporá sobre a formação de
câmaras especializadas, sobre a estrutura administrativa de sua
Secretaria Executiva e sobre a dinâmica das reuniões plenárias, além
de outras questões de caráter específico.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A importância das ações de saneamento na melhoria

da qualidade de vida da população, associada intrinsecamente ao
direito à cidadania, definido nas Constituições Federal e Estadual,
bem como as interfaces dessas ações com a saúde pública, o meio
ambiente e o desenvolvimento urbano e rural são, hoje, ponto
determinante de discussão e reivindicação de todos os segmentos da
sociedade.

A atual limitação de recursos para investimentos em saneamento,
em parte motivada pela difícil situação econômica do País, mas
também pela falta de prioridade e apoio político, representa enorme
restrição ao desenvolvimento do setor. Tal situação vem contribuindo
para o agravamento do preocupante quadro de doenças provocadas
pela ausência de saneamento básico, o que evidencia a falta de uma
política que estabeleça critérios e princípios, além de propiciar o
efetivo controle social.

Hoje são, aproximadamente, 2 milhões de habitantes sem
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abastecimento de água em nosso Estado. Note-se que a existência de
abastecimento de água nem sempre significa oferecimento à
população de água em quantidade suficiente e com qualidade
satisfatória. O esgotamento sanitário hoje é sinônimo, quase apenas,
de coleta dos efluentes, dado o inexpressivo volume de esgotos
sanitários submetidos a tratamento. Mesmo assim, calcula-se que 6
milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto.

No campo da limpeza pública, estima-se que em mais de 1/3 das
sedes municipais os serviços de coleta atendam a menos de 50% da
população.

Quanto à destinação final, pesquisas apontam menos de 6% dos
municípios com formas adequadas de disposição final dos resíduos,
em aterros ou por meio de compostagem.

Na área de drenagem urbana, as cidades mineiras apresentam
carência generalizada. É freqüente a ocupação de terras marginais a
cursos de água por populações carentes, expostas, desse modo, ao
contato com águas poluídas por esgotos e outros tipos de
contaminação. Em muitas localidades ocorrem enchentes
periodicamente, o que vem agravar a situação.

Na área de controle de vetores, assumida de forma restrita pelo
poder público, verifica-se que a população permanece vulnerável a
enfermidades transmitidas por roedores, moluscos e artrópodes.

Considerando tais questões e a grande abrangência das ações de
saneamento necessárias em Minas Gerais, é consenso que uma nova
forma de gestão e um novo arranjo institucional deverão ser
implementados, abrangendo, especificamente, as ações de
abastecimento de água em quantidade suficiente e qualidade
compatível, definida pelo Ministério da Saúde; ações de coleta e
disposição adequada de resíduos líquidos e sólidos, notadamente os
de caráter doméstico; drenagem urbana e controle de vetores e
reservatório de doenças transmissíveis.

Em Minas Gerais, a fragilidade da política de desenvolvimento
regional, no tocante à intersetorialidade demandada entre as políticas
de planejamento, saúde, saneamento, educação, habitação, uso do
solo, recursos hídricos e meio ambiente, tem dificultado a
implementação de ações efetivas que resultem em melhorias para a
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comunidade. Essa preocupação já foi externada na Constituição
Estadual de 1989, no art. 192, que obriga a formulação de uma
política e de planos plurianuais de saneamento básico, prescrevendo
a institucionalização de um setor que só existe, até hoje, em escassas
ações, dispersas em órgãos públicos de diferentes instâncias.

Essas questões sensibilizaram a Assembléia Legislativa, que
promoveu, no período de 15 a 17/6/92, o Seminário Legislativo
Saneamento É Básico, que mobilizou 36 entidades de representação
profissional e patronal, públicas e não governamentais, órgãos
públicos e privados de pesquisa, planejamento e gestão de
saneamento básico, nos níveis municipal, estadual e federal. Houve
672 participantes, que, em plenárias específicas, discutiram
alternativas de gestão, institucionalização do setor e relação de
saneamento com as interfaces de saúde, ambiente e cidadania.
Foram votadas as principais diretrizes para a formulação das bases de
uma política de saneamento para o Estado de Minas Gerais.

O aprofundamento das discussões após o seminário resultou na
promulgação da Lei nº 11.719, de 29/12/94, que dispõe sobre o Fundo
Estadual de Saneamento Básico, regulamentada em 23/5/95, e da Lei
nº 11.720, de 29/12/94, que estabelece a Política Estadual de
Saneamento Básico, ainda não regulamentada.

Neste momento, é importante que regulamentemos o art. 192 da
Constituição Estadual, criando, por meio de lei, o Conselho Estadual
de Saneamento Básico, um dos pilares da Política Estadual de
Saneamento Básico, que permitirá seu efetivo controle social.

Da época em que foi realizado o seminário até esta data, houve o
agravamento da crise, com o recrudescimento de doenças evitáveis
por ações de saneamento, como a dengue, a leishmaniose e a
esquistossomose. Também houve o aumento do passivo ambiental,
notadamente pelos lançamentos de esgotos sanitários e pelos "lixões"
a céu aberto.

A Assembléia Legislativa precisa resgatar as decisões do seminário,
retomando e propondo a regulamentação de política estadual de
saneamento definida no art. 192 da Constituição Estadual, alicerçada
no Sistema Estadual de Saneamento Básico, com seu Conselho
Estadual de Saneamento Básico - CESB -, tendo como instrumentos o
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Plano Estadual de Saneamento Básico - CESB - e o Fundo Estadual
de Saneamento Básico - FESB -, criados pelas Leis nºs 11.719 e
11.720.

- 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 742/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.156/2005)

Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral
às Pessoas com Epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no Estado de Minas Gerais o Programa de

Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com
Epilepsia.

Art. 2º - O programa ora instituído ficará sob o comando e a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, que definirá as
competências em cada nível de atuação e contará com a participação
das Secretarias de Estado de Educação, de Transportes
Metropolitanos e de Transportes.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Saúde, no prazo de trinta dias a
partir da publicação desta lei, criará comissão de trabalho para
implantar o programa no Estado, com a participação de técnicos e
representantes de associações de pessoas com epilepsia.

Art. 3º - O Estado proverá a todo cidadão:
I - atendimento clínico especializado em todas as unidades do

sistema público de saúde;
II - toda medicação necessária ao tratamento, a qual não poderá

sofrer interrupção de fornecimento;
III - quando ocorrer a falta de qualquer medicamento necessário nos

estoques da Secretaria Estadual de Saúde, fica o poder público
obrigado ao ressarcimento à pessoa com epilepsia dos valores
despendidos com a aquisição dos medicamentos prescritos pelo
médico que o assiste;

IV - o portador de epilepsia, em uso de medicamentos deve ter
prioridade nos postos de saúde públicos e particulares quando da
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coleta de sangue para exames;
V - portadores submetidos a tratamento cirúrgico para tratar

epilepsia, em qualquer idade terão direito a acompanhante na
enfermaria, em tempo integral, em hospitais do SUS e em hospitais
particulares, até a alta hospitalar do paciente.

Art. 4º - A gestante com epilepsia terá acompanhamento
especializado durante o pré-natal, quando do parto e durante o
período de recuperação prescrito pelo médico que a assistir.

Parágrafo único - No mesmo sentido, receberá igual tratamento
aquela que vier a sofrer aborto.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Saúde desenvolverá sistema de
informação e acompanhamento das pessoas com epilepsia,
organizando cadastro próprio e específico, garantido o sigilo.

Art. 6º - À Secretaria de Estado de Saúde, através de seu órgão
formador, caberá a organização de seminários, cursos e treinamentos,
com vistas à capacitação dos profissionais da saúde, em especial
neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas,
psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem, a fim de que em qualquer unidade de saúde do Estado
haja atendimento especializado.

Art. 7º - Do programa ora instituído deverão fazer parte ações
educativas, tanto de caráter eventual como permanentes, em que
deverão constar:

I - campanhas educativas de massa;
II - elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede

pública de saúde e da educação;
III - elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para

conhecimento da população, em especial para todo o corpo discente
da rede pública.

Art. 8º - Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Estado a
assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de
saúde:

I - na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão
atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes
medicamentos:

a) Ácido valpróico;
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b) fenitoína;
c) fenobarbital;
d) carbamazepina;
e) nitrazepan;
f) clobazan;
g) ACTH;
h) oxcarbazepina;
i) divalproato de sódio.
Art. 9º - Será de responsabilidade do setor de assistência social do

município, a triagem para cadastramento com fins de garantir
transporte coletivo (passe livre) aos portadores de epilepsia e um
acompanhante quando necessário para consultas médicas,
psicológicas e encontros promovidos por associações de epilepsia.

Art. 10 - O programa ora instituído, bem como os endereços das
unidades de atendimento deverão ser objeto de divulgação constante
em todas as unidades de saúde do Estado e nos meios de
comunicação de ampla difusão e circulação.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Educação atuará conjuntamente,
na formação dos educadores e dos funcionários afetos a esta Pasta,
para que estejam aptos a orientar e educar as pessoas com epilepsia,
como toda a coletividade nas unidades escolares:

I - deverão ser elaborados e ministrados programas de treinamento
aos profissionais da educação, para que conheçam e reconheçam os
sintomas de crises epilépticas, assim como também estejam
capacitados para os primeiros atendimentos emergenciais.

Art. 12 - Deve-se garantir em lei uma percentagem de mão-de-obra
qualificada nas empresas para portadores de epilepsia.

Art. 13 - Esta lei, por instituir um programa, entrará em vigor no
exercício seguinte ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A epilepsia é a condição neurológica grave de maior

freqüência no mundo, havendo no Brasil mais de 3 milhões de
pessoas com epilepsia, número esse que soma cerca de 100 mil
novos casos a cada ano, constituindo uma questão de saúde pública.
Cerca de 50% dos casos iniciam-se na infância e na adolescência,



526

podendo até 80% dessas pessoas ter uma vida normal, desde que
tenham acesso a um tratamento adequado e de caráter contínuo. No
Brasil, cerca de 50% das pessoas com epilepsia não recebem
tratamento, aumentando assim a incidência de problemas físicos,
psicológicos, econômicos e sociais, além do risco de morte súbita.
Com a prevenção e o tratamento adequado verifica-se uma
significativa melhora na qualidade de vida da pessoa com esta
condição neurológica, podendo os altos custos diretos e indiretos
gerados pela epilepsia ser reduzidos com a instauração de tratamento
efetivo. Apesar de não constituir-se fenômeno recente, pois há relatos
históricos de tratamentos administrados há mais de 4 mil anos em
outras civilizações, existe ainda um grande desconhecimento da
sociedade, mesmo por parte dos profissionais da área da saúde,
quanto aos sintomas e às características dessa doença e quanto às
necessidades que as pessoas com epilepsia têm ou desenvolvem; há,
portanto, a necessidade de capacitação desses profissionais, bem
como os da área da educação, para lidarem com essas pessoas,
promovendo assim a integração social, sobretudo nos ambientes
escolares, núcleo de formação de cidadãos. Assim, considerando
levantamento da Organização Mundial da Saúde que detecta uma
grande parcela da população, especialmente a faixa populacional
brasileira de baixa renda, sem o tratamento mínimo adequado para a
epilepsia, e que constata o despreparo do corpo clínico em geral, e
especialistas em neurologia, para o atendimento adequado, bem
como o desconhecimento por parte dos educadores e da sociedade
dessa questão, esta proposição pretende: determinar o conhecimento,
as atitudes e o atendimento de pacientes com epilepsia entre os
profissionais na rede de saúde antes e depois de eles terem sido
submetidos a um treinamento em epilepsia; padronizar normas
técnicas para identificação, educação, tratamento e acompanhamento
de pacientes com epilepsia na rede de saúde; promover o estudo de
tratamentos das várias formas de epilepsia, usando antiepilépticos
eficazes, a ser feito pelos médicos do atendimento da rede de saúde;
desenvolver estratégias para implementação de um programa
cirúrgico custo-efetivo para o tratamento de epilepsias refratárias a
medicações antiepilépticas; desenvolver o programa de educação
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continuada em epilepsia para profissionais das redes de saúde e de
educação; promover consciência pública sobre epilepsia por meio de
um programa educacional direcionado à comunidade; promover
educação continuada para professores de pré-escolas, ensino
fundamental e ensino médio e difusão de informações sobre epilepsia;
desenvolver um programa de desestigmatização da epilepsia; reduzir
a carga econômica e social da epilepsia nos custos sociais, com a
dinamização do tratamento à epilepsia.

- 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 743/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.118/2005)

Dispõe sobre a regularização fundiária de áreas ocupadas por
remanescentes de comunidades de quilombos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que

estejam ocupando suas terras, no Estado de Minas Gerais, é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o poder público emitir-
lhes os títulos respectivos.

§ 1º - São considerados remanescentes dos quilombos pessoas,
grupos ou população que, por sua identidade histórica e cultural,
exprimam aspectos humanos, materiais e sociais dos antigos refúgios
de escravos assim denominados e que mantenham morada habitual
nos sítios onde se originaram as comunidades.

§ 2º - A expedição dos títulos de que trata este artigo se fará sem
ônus, independentemente do tamanho da área previamente
demarcada e reconhecida como de ocupação pelos remanescentes
das comunidades dos quilombos.

§ 3º - O Poder Executivo efetivará, no prazo de noventa a cento e
oitenta dias a contar da promulgação desta lei, por intermédio do
Instituto de Terras - ITER -, os trabalhos para promover a
discriminação e a delimitação administrativa das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos em todo território
estadual.

§ 4º - O representante da comunidade será o responsável pela
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apresentação e pela justificação das razões do seu pedido de
reconhecimento dos direitos à posse da terra pleiteada.

§ 5º - Concluídos os procedimentos de reconhecimento e
legitimação, o poder público, através do ITER-MG, outorgará aos
ocupantes das terras os correspondentes títulos definitivos de
propriedade, que produzirão todos os efeitos jurídicos,
independentemente de transcrição em registro imobiliário urbano ou
rural.

Art. 2º - Os títulos de que trata o artigo anterior serão conferidos em
nome de associações legalmente constituídas, neles constando
obrigatoriamente cláusula de inalienabilidade.

Art. 3º - O Poder Executivo, em prazo máximo de 90 dias contados a
partir da publicação desta lei, estabelecerá diretrizes para definir os
remanescentes das comunidades dos quilombos beneficiários,
inclusive os critérios de territorialidade para a demarcação de suas
posses.

Parágrafo único - É garantida a participação das sociedades de
remanescentes dos quilombos legalmente constituídas nos
procedimentos de que trata este artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A história dos quilombos é a trajetória de luta e

resistência do povo negro. A situação socioeconômica dos
remanescentes de quilombos reflete a perpetuação do racismo no
País, além do genocídio declarado. Em Minas Gerais, existem
diversas comunidades quilombolas, habitadas por descendentes de
escravos que lutaram contra as mais terríveis atrocidades. Hoje, nem
sequer possuem títulos de terra nem reconhecimento pelo Estado. A
regularização fundiária dessas áreas é fundamental para o resgate da
cidadania da comunidade negra rural.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Paulo Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 67/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 744/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 49/2003)



529

Dispõe sobre a participação do Estado em consórcio interestadual,
consórcio entre entidades estaduais e incentivo à celebração de
consórcios intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Seção I

Disposições Gerais
Art. 1º - Para os fins desta lei, considera-se consórcio público o

ajuste administrativo, sem personalidade jurídica, entre entes públicos
do mesmo nível e espécie, para a consecução de objetivos comuns.

Art. 2º - Os consórcios públicos serão administrados e executados
por um dos entes consorciados.

Art. 3º - Na administração do consórcio, observar-se-ão os princípios
da administração pública, o procedimento licitatório nas contratações
de obras, serviços e compras, os sistemas de controle interno e
externo e os métodos de registros próprios dos entes públicos e,
ainda, a prestação de contas aos demais consorciados.

Art. 4º - Poderão ser objeto de consórcio, entre outras que se
mostrem necessárias, as atividades relacionadas a:

I - política agrícola e agrária;
II - meio ambiente e recursos naturais;
III - saúde;
IV - educação, cultura e desporto;
V - ciência e tecnologia;
VI - saneamento;
VII - habitação;
VIII - seguridade social;
IX - assistência social;
X - transporte e obras públicas.

Seção II
Da Participação do Estado em Consórcios Interestaduais

Art. 5º - Para a satisfação de necessidades de interesse comum, o
Estado poderá associar-se a outros Estados, inclusive para prestação
de serviços públicos, nos limites de sua competência.

§ 1º - Tratando-se de atividades de natureza contínua, fica o Estado
autorizado a transferir, total ou parcialmente, os encargos, serviços,
pessoal e bens aos demais consorciados, desde que isso se mostre
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essencial à continuidade das atividades objeto do consórcio.
§ 2º - A transferência de encargos, serviços e bens pertencentes ao

Estado pode dar-se em caráter temporário ou definitivo, dependendo,
neste último caso, de prévia avaliação e demonstração de que não
prejudicará outras atividades do Estado.

§ 3º - O Estado poderá, autorizado por lei específica, e em conjunto
com os demais consorciados, participar da constituição de pessoa
jurídica de direito privado, que desempenhará, em relação ao
consórcio, apenas atividades-meio.

Art. 6º - A celebração de consórcio pelo Estado depende de prévia
aprovação de plano de ação, a cargo da Secretaria cujas atividades
correspondam ao objeto do consórcio, que conterá, entre outras, as
seguintes informações:

I - identificação do objeto;
II - objetivos ou benefícios almejados;
III - forma de participação do Estado;
IV - prazo de duração, se for o caso;
V - recursos orçamentários e financeiros com que o Estado

participará;
VI - cronograma de desembolso.
Art. 7º - O plano de ação será aprovado pelo Governador, ouvido o

conselho correspondente às atividades objeto do consórcio, o qual
contará com a participação da sociedade civil, preferindo-se a
composição paritária em relação aos demais integrantes.

Art. 8º - O consórcio será firmado pelo Governador e pelo Secretário
da pasta que tenha afinidade com o objeto do consórcio.

Art. 9º - Além do disposto no art. 3º, o Estado prestará contas da sua
participação no consórcio, semestralmente, ao conselho de que trata o
art. 7º.

Seção III
Do Consórcio de Entidades Estaduais

Art. 10 - As entidades autárquicas e fundacionais do Estado, nos
limites de suas finalidades, poderão celebrar consórcios públicos,
observado o disposto no art. 3º, nos §§ 1º e 2º do art. 5º e no art. 6º.

Art. 11 - Os consórcios públicos de que trata o artigo anterior
contarão, na sua organização, com atribuições definidas no termo
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consorcial, com:
I - um Colegiado de Presidentes das entidades, ou equivalentes;
II - um Conselho Diretor, composto por responsáveis pelas

atividades técnicas das entidades;
III - uma Comissão Executiva, composta por técnicos representantes

das entidades.
Parágrafo único - O termo consorcial disporá, ainda, sobre os

direitos e obrigações dos consorciados, vinculação às obrigações
assumidas, forma e condições de participação, de retirada, de
ingresso e reingresso no consórcio.

Art. 12 - Os direitos e as obrigações perante terceiros serão
assumidos pela entidade administradora, observados os arts. 1º e 3º
desta lei, em nome do consórcio, após deliberação do Conselho
Diretor e do Colegiado de Presidentes.

Parágrafo único - As entidades consorciadas respondem
solidariamente pelos atos do administrador.

Art. 13 - O Estado poderá cooperar com o consórcio mediante
convênio, com recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, na
medida de suas disponibilidades, observadas as normas legais
pertinentes.

Seção IV
Do Incentivo à Celebração de Consórcios Intermunicipais

Art. 14 - O Estado incentivará a celebração de consórcios
intermunicipais que tenham por objeto o disposto no art. 4º e seus
incisos, nos limites da competência municipal.

Parágrafo único - A política de incentivo a que se refere esta lei dar-
se-á sob forma de cooperação técnica, financeira, material e humana,
mediante convênio, inclusive com orientação à organização dos
consórcios, sua implantação e análise das condições adequadas para
avaliação de investimentos.

Art. 15 - Os consórcios intermunicipais, para os benefícios desta lei,
atenderão ao disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 9º e seguintes.

Art. 16 - Os consórcios intermunicipais contarão, na sua
organização, com atribuições definidas no termo consorcial,
observado o parágrafo único do art. 11, com:

I - um Colegiado de Prefeitos;
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II - um Conselho Diretor, composto pelos Secretários Municipais
respectivos;

III - uma Comissão Executiva, composta por representantes técnicos
dos municípios consorciados por meio do administrador, que deverá
ter entre as suas atribuições:

a) a administração e prestação de contas dos recursos repassados
pelo Estado;

b) a execução, por meio da Comissão Executiva, das deliberações
do Colegiado de Prefeitos e do Conselho Diretor.

Art. 17 - O plano de ação do consórcio intermunicipal, a ser
aprovado pelos respectivos Prefeitos, será submetido à apreciação do
conselho correspondente às atividades objeto do consórcio de cada
município partícipe, o qual contará com a participação da sociedade
civil, preferindo-se a composição paritária em relação aos demais
integrantes.

Art. 18 - O disposto nesta seção não pode ser condição para o
recebimento de recursos garantidos na legislação federal.

Seção V
Das Disposições Finais

Art. 19 - Os recursos financeiros necessários à execução desta lei
serão previstos nas dotações orçamentárias respectivas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

nº 11.618, de 4 de outubro de 1994.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
- 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 745/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.259/2006)

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

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

Ministério da Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos
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tipos C e B.
Art. 2º - Para cumprimento do disposto no art. 1º pelas empresas

responsáveis na confecção de embalagens, a Secretaria Estadual de
Saúde fornecerá o quadro atualizado do calendário de vacinas
vigentes no Estado de Minas Gerais.

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

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

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Ninguém desconhece quanto úteis e necessárias são

as vacinas para a preservação da saúde das pessoas e como forma
de erradicação das doenças, sobretudo as que abrangem as grandes
massas populares, especialmente as crianças. Por isso, é oportuno,
sem dúvida, este projeto de lei, que determina a impressão do quadro
de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite, na medida
em que se torna necessária a maneira mais pratica, mais econômica e
mais abrangente possível, como conseqüência de: baratear os custos;
entrar em todos os lares mineiros; dar conhecimento permanente e
imediato das datas das vacinas obrigatórias.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Eros Biondini. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 746/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac, com sede no Município de Ouro Fino.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac, com sede no
Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac, do Município de Ouro Fino, é sociedade civil sem
fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações em
benefício dos condenados pela Justiça, buscando resgatar-lhes a
dignidade por meio da reintegração social. Assim, como disposto em
seu estatuto social, a Apac, ao realizar atividades de inclusão nas
áreas da assistência social (família, educação, saúde,
profissionalização, etc.), de reconhecido interesse público, zela pelo
bem-estar de seus recuperandos.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 30/11/2005, 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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 747/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 158/2003)

Estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação
Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e
equipamentos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A construção, a instalação, a localização  e a operação de

Estação Rádio-Base -ERB - de telecomunicações na faixa de 100 kHz
(cem quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz) com estrutura em
torre e similar obedecerão as determinações contidas nesta norma e
dependerão de prévio licenciamento ambiental junto ao COPAM, sem
prejuízo de outras licenças exigíveis.

Parágrafo único - Ficam excluídas da relação citada no “caput” deste
artigo as antenas transmissoras associadas a:
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I - antenas transmissoras de rádio e televisão;
II - radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil,

corpo de bombeiros, defesa civil, controle de tráfego, ambulâncias;
III - radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de

tráfego aéreo;
IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como:

fornos de microondas, brinquedos de controle remoto.
Art. 2° - Para a instalação e a operação dos equipa mentos de que

trata esta lei serão adotadas as recomendações técnicas publicadas
pela Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não
Ionizantes - ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) ou outra que vier a substituí-la, sem prejuízo no
disposto no art. 6°, parágrafo único, e no art. 11,  §1°.

Parágrafo único - As mediações e o laudo radiométrico tratados
nesta lei deverão atender às técnicas e aos requisitos mínimos
relacionados no anexo desta lei.

Art. 4° - O COPAM somente apreciará o expediente pa ra o
licenciamento ambiental que já tenha tido a conformidade legal do
empreendimento devidamente constatada e atestada pela Secretaria
de Estado da Cultura e pela Secretaria de Estado da Saúde.

§ 1° - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde a análi se do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA -, elaborado pelas
instaladoras.

§ 2° - Em caso de modificação e ampliação da instal ação da
estrutura de suporte, o COPAM deverá avaliar se o projeto atende às
normas em vigor.

Art. 4° - O licenciamento ambiental a que se refere  o “caput” deste
artigo é integral, sendo sua primeira etapa destinada,
respectivamente, à apreciação dos requerimentos da Licença Prévia -
LP -, da Licença de Implantação - LI -, e da Licença de Operação -
LO.

§ 1° - O licenciamento ambiental a que se refere o “caput” deste
artigo é integral, sendo sua primeira etapa destinada à análise da
Licença Prévia - LP -, mediante a apresentação de Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

§ 2° - No estudo de impacto ambiental será observad o o aspecto
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locacional da ERB em vista da proximidade de residência, prédio
residencial e edificação de uso intensivo: conjuntos residenciais,
escola, creche, berçário, hospital, maternidade e similares, na área de
estudo.

§ 3° - Sempre que tecnicamente viável, deverão ser utilizados
postes cônicos metálicos, visando a minimizar os impactos visuais
causados pela estrutura da ERB, evitando-se, assim, a utilização de
estrutura treliçadas.

§ 4° - No Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - d everá ser
apresentado mapeamento em forma de cadastro em meio físico e
magnético das ERBs e das antenas já existentes, bem como as
interferências urbanísticas significativas na área de estudo em vista
dos efeitos ambientais dos campos eletromagnéticos e do impacto
visual.

§ 5° - Somente será concedido licenciamento ambient al para a ERB
que estiver a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) de
outra ERB, sem prejuízo de nenhum artigo.

Art. 5° - Para a concessão de Licença Prévia - LP - , serão
observados os parâmetros de distanciamento mínimo da base da torre
da antena, em relação à divisa dos imóveis ocupados por:

I - hospital, maternidade, clínicas médicas e similares, berçário,
escolas, creche e igreja, 200m (duzentos metros);

II - residências, conjuntos residenciais e rodovias, 30m (trinta
metros) ou uma vez e meia a altura da antena para o caso de antenas
com altura igual ou superior a 20m (vinte metros).

Parágrafo único - Toda instalação de antenas transmissoras de
radiação eletromagnética deverá ser feita de modo que a densidade
de potência total, considerada a soma da radiação preexistente com a
radiação adicional emitida pela nova antena, medida por equipamento
que faça a integração de todas as freqüências na faixa prevista por
esta lei, não ultrapasse a 100 µW/cm² (cem microwatts por centímetro
quadrado) em qualquer local do território estadual.

Art. 6° - Para análise da Licença de Implantação - LI -, o
empreendedor deverá apresentar o Relatório de Controle Ambiental -
RCA - e o Plano de Controle Ambiental - PCA -, conforme roteiro a ser
fornecido pelo COPAM, acompanhado de laudo radiométrico da
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situação preexistente.
Parágrafo único - Não será emitida Licença de Implantação - LI -

para antenas transmissoras em locais onde o nível de radiação
existente produza densidade de potência total acima do limite de
tolerância estabelecido no art. 5°, parágrafo único .

Art. 7° - Para análise da Licença de Operação - LO - o
empreendedor deverá apresentar laudo radiométrico da situação a ser
licenciada num raio de 200m (duzentos metros).

Parágrafo único - As medições requeridas para o laudo citado no
“caput” deste artigo deverão ser formalmente comunicadas ao
COPAM com antecedência mínima de quinze dias para que este
possa proceder a seu acompanhamento e realizar vistoria a fim de
verificar se a implantação do projeto se deu em conformidade com o
aprovado quando da concessão da Licença de Implantação - LI.

Art. 8° - Não será autorizada a instalação de ERB, antenas
transmissoras, microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos
afins em:

I - zona de preservação ambiental;
II - canteiro central de rodovias estaduais;
III- rodovias estaduais;
IV - parques;
V - escolas;
VI - centros culturais;
VII - museus;
VIII - teatros;
IX - entorno de equipamentos de interesse paisagístico.
Art. 9º - Nos locais onde as densidades de potência totais

ultrapassem os limites estipulados nesta lei, deverão ser desativadas
as antenas transmissoras responsáveis pelo excesso de radiação até
a completa regularização do empreendimento, que dependerá da
adequação da fonte de emissão.

Parágrafo único - Serão realizadas medições radiométricas com a
interrupção alternada das emissões dos envolvidos para diagnóstico e
apuração de responsabilidades.

Art. 10 - O laudo radiométrico requerido nas etapas do licenciamento
ambiental, submetido à apreciação do COPAM, deverá ser elaborado
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por físico ou engenheiro da área de radiação eletromagnética, com
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - junto
ao conselho de classe específica.

Art. 11 - Todas as instalações de antenas transmissoras de radiação
eletromagnética deverão ser realizadas de modo que a densidade de
potência irradiada total, obtida em qualquer período, não ultrapasse o
limite de exposição desta normatização.

Parágrafo único - A avaliação das radiações deverá conter medições
de nível de densidade de potências, em qualquer período, em
situação de pleno funcionamento, ou seja, quando estiver com sua
capacidade máxima de operação.

Art. 12 - No caso de ERB, na impossibilidade de garantir que todos
os equipamentos estejam simultaneamente acionados, as medições
serão realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir
que os horários de maior tráfego telefônico sejam considerados.

Art. 13 - Após o licenciamento, a instaladora deverá fazer um
monitoramento das radiações num raio de 200m (duzentos metros),
apresentando semestralmente no COPAM laudo radiométrico
conforme diretrizes estabelecidas nesta lei e em seu anexo.

Art. 14 - As mediações deverão ser realizadas com equipamentos
calibrados e aferidos em laboratórios credenciados pelo INMETRO,
devidamente comprovados, dentro das especificações do fabricante, e
que meçam a densidade de potência por integração das faixas de
freqüência na faixa de interesse.

§ 1° - As mediações deverão ser feitas levando-se e m conta a média
espacial, com medidor de intensidade de campo dotado de antena
isotrópica (unidirecional), conforme recomendações normativas.

§ 2° - As medidas do campo elétrico e do campo magn ético serão
realizadas nos limites da propriedade da instalação e nas edificações
vizinhas num raio de 200m (duzentos metros) com o correspondente
cálculo da densidade de potência equivalente na faixa de freqüência
abaixo de 50 (cinqüenta) MHz.

§ 3° - As medidas de densidade de potência serão re alizadas nos
limites da propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num
raio de 200m (duzentos metros) por equipamentos que meçam a
densidade de potência por integração do espectro eletromagnético
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entre 50 (cinqüenta) MHz.
Art. 15 - A edificação que abriga uma ERB deverá seguir normas de

segurança, mantendo as áreas das torres propriamente isoladas, com
grades de segurança e avisos.

Art. 16 - Os locais expostos à radiação deverão ser sinalizados com
placas de advertência, utilizando a simbologia padronizada em norma
específica, bem como identificação da concessionária responsável,
nome e telefone do profissional habilitado responsável, mediante
instalação de placa de metal com dimensões de 100cm (cem
centímetros) x 100cm (cem centímetros).

Art. 17 - Nos casos de antenas em funcionamento irregular, terão
prazo concedido de noventa dias contados a partir da publicação
desta lei, para regularização, e o não-cumprimento implicará o
indeferimento ou a cassação da Licença de Operação.

Parágrafo único - Os responsáveis pelos empreendimentos
implantados citados no “caput” deste artigo deverão apresentar um
cronograma com identificação das ERBs existentes com suas
respectivas datas para o cumprimento das exigências legais, num
prazo não superior a noventa dias.

Art. 18 - Cabe aos fabricantes dos aparelhos celulares a troca de
todo o invólucro e das antenas dos aparelhos que estão no mercado,
sem nenhum ônus para o consumidor, num prazo não superior a seis
meses a partir da data da publicação desta lei.

Parágrafo único - Todo fabricante deve informar a quantidade de
radiofreqüência emitida pelo aparelho em um selo colado no telefone.

Art. 19 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a
concessionária de serviço de telefonia celular às seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - multa de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), duplicada no caso de

reincidência;
III - embargo;
IV - interdição.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
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Anexo
Relatório Radiométrico

Dados que o laudo radiométrico deve conter:
1 - Dados construtivos e especificações da instalação e data de

início de operação.
2 - Mapa contendo a localização e a identificação das antenas -

inclusive os respectivos diagramas de irradiação nos planos horizontal
e vertical - edificações, imóveis vizinhos e vias públicas existentes.

3 - Descrição dos procedimentos empregados nas medições, com
detalhamento dos pontos medidos e o mapeamento das intensidades
máximas atingidas em situação de simulação de emissão em potência
nominal de funcionamento, segundo o projeto técnico do equipamento
e com todas as faixas de frequência ocupadas, contendo o número
máximo de canais e a potência máxima irradiada das antenas quando
o número máximo de canais estiver em operação.

4 - Descrição técnica detalhada das antenas, com todas as
especificações e os parâmetros de operação, dos meios de
sustentação, do aterramento e de outros dados pertinentes à
engenharia construtiva, inclusive potência total de operação e
tecnologia de funcionamento.

5 - Resultado das medidas de densidade de potência, em W/cm²,
em cada ponto de medição devida à radiação eletromagnética de
fundo, excluída a contribuição da radiação eletromagnética
proveniente da nova instalação.

6 - Resultado das medidas de densidade de potência total, em
µW/cm², em cada ponto de medição, contabilizando a contribuição da
radiação eletromagnética proveniente da instalação em estudo,
destacando as piores situações encontradas em pontos sujeitos à
exposição humana, com exceção das pessoas que trabalham na
manutenção das antenas.

7 - Cópia de documentos comprobatórios da calibração do
equipamento de medição empregado.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 748/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 157/2003)

Dispõe sobre a utilização de programas abertos na administração
pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A administração em todos os níveis, os Poderes do Estado,

as empresas estatais e de economia mista, as empresas públicas e
todos os demais organismos públicos ou privados sob controle do
Estado ficam obrigados a utilizar preferencialmente, em seus sistemas
e equipamentos de informática, programas abertos, livres de restrição
proprietária quanto a sua cessão, alteração e distribuição.

Art. 2º - Entende-se por programa aberto aquele cuja licença de
propriedade industrial ou intelectual não restrinja, sob nenhum
aspecto, a sua cessão, distribuição, utilização ou a alteração de suas
características originais.

Art. 3º - O programa aberto deve assegurar ao usuário acesso
irrestrito ao seu código fonte, sem nenhum custo, visando a modificar
o programa, integralmente, se necessário, para o seu
aperfeiçoamento.

Parágrafo único - O código fonte deve ser o recurso preferencial
utilizado pelo programador para modificar o programa, não sendo
permitido ofuscar a sua acessibilidade, tampouco introduzir nenhuma
forma intermediária como saída de um pré-processador ou tradutor.

Art. 4º - A licença de utilização dos programas abertos deve permitir
modificações e trabalhos derivados e sua livre distribuição nos
mesmos termos da licença do programa original.

§ 1º - A licença somente pode restringir a distribuição do código
fonte em forma modificada caso permita a distribuição de programas
alterados junto com o código fonte original, objetivando a alteração do
programa durante o processo de compilação.

§ 2º - Deve permitir também explicitamente a distribuição de
programa compilado a partir do código fonte modificado, podendo,
para tanto, exigir que os programas derivados tenham diferentes
nomes ou números de versão, que os diferenciem do original.

Art. 5º - Não poderá haver cláusula na licença que implique forma de
discriminação a pessoas ou grupos.
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Art. 6º - Nenhuma licença poderá ser específica para determinado
produto, possibilitando que os programas extraídos da distribuição
original tenham a mesma garantia de livre alteração, distribuição ou
utilização que o programa original.

Art. 7º - As licenças de programas abertos ou restritos não
restringirão outros programas distribuídos conjuntamente.

Art. 8º - Os certames licitatórios que objetivem transacionar
programas de computador com os entes especificados no art. 1º desta
lei deverão, obrigatoriamente, ser regidos pelos princípios
estabelecidos nesta legislação.

Art. 9º - Apenas será permitida a utilização pelos entes do art. 1º de
programas de computador cujas licenças não estejam em acordo com
esta lei, na ausência de programas abertos que não contemplem a
contento as soluções objeto da licitação pública.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Há mais de quinze anos, discute-se, em todo o mundo,

a livre manipulação dos programas de computador ou “open/free
software”. Em 1984, era impossível usar um computador moderno
sem a instalação de um sistema operacional proprietário, fornecido
mediante licenças restritivas de amplo espectro. Ninguém tinha
permissão para compartilhar programas (“software”) livremente com
outros usuários de computador e dificilmente alguém poderia mudar
os programas para satisfazer as suas necessidades operacionais
específicas.

O projeto GNU, que data do início do movimento do “software” livre,
foi fundado para mudar isso. Seu primeiro objetivo foi desenvolver um
sistema operacional compatível com o Unix, que seria 100% livre para
alteração e distribuição, proporcionando aos usuários que
contribuíssem com o seu desenvolvimento e alteração de qualquer
parte de sua constituição original.

Tecnicamente, GNU é como Unix, mas difere deste pela liberdade
que proporciona aos seus usuários. Para a confecção deste programa
aberto, foram necessários muitos anos de trabalho, por centenas de
programadores, para desenvolver o sistema operacional. Em 1991, o
último componente mais importante de um sistema similar ao Unix foi
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desenvolvido, o Linux. Hoje a combinação do GNU e do Linux é usada
por milhões de pessoas, de forma livre, em todo o mundo. Este
programa é apenas um exemplo de como a liberdade na alteração,
distribuição e utilização de programas de computador pode
transformar, ainda mais rapidamente e de maneira mais democrática,
o perfil do desenvolvimento social e tecnológico no mundo.

O Estado, como ente fomentador do desenvolvimento tecnológico e
da democratização do acesso a novas tecnologias para a sociedade,
não pode se furtar a sua responsabilidade de priorizar a utilização de
programas abertos ou os “free software/open source”. E, se as
pequenas, médias e grandes empresas multinacionais já estão
adotando programas abertos, evitando, assim, o pagamento de
centenas de milhões de dólares em licenciamento de programas, por
que deveria o Estado, com uma infinidade de causas sociais carentes
de recursos, continuar comprando, e caro, os programas de mercado?

- 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 749/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.042/2003)

Dispõe sobre a cremação de cadáver.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será cremado o cadáver:
I - daquele que, em vida, houver demonstrado esse desejo, por

documento público ou particular;
II - se a família da pessoa falecida assim o desejar, desde que, em

vida, o “de cujus” não se tenha manifestado em contrário, na forma do
inciso I;

III - mediante apresentação de laudo firmado por médico-legista,
com a determinação da causa da morte e a atestação da inexistência
de sinais de ação criminosa ou suicídio.

§ 1º - Constatada a existência de sinais e indícios de ação criminosa
ou suicídio, o médico-legista fará referência expressa no laudo e o
encaminhará à autoridade policial.

§ 2° - Para efeito do disposto no inciso II, a famí lia limita-se ao
cônjuge, ou aos descendentes, aos ascendentes e aos irmãos, se
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maiores ou capazes, atuando nesta ordem, um na falta do outro.
Art. 2° - O médico-legista recolherá do cadáver a s er cremado

amostra de material que permita a posterior realização de exame de
DNA.

Parágrafo único - A amostra de que trata o “caput” deste artigo será
armazenada e catalogada pelo Instituto Médico Legal e preservada
pelo prazo de dez anos.

Art. 3° - As cinzas resultantes da cremação do cadá ver serão
recolhidas em urna, e esta, guardada em nicho.

§ 1° - Constarão na urna os dados identificadores d a pessoa
falecida, a data do óbito e da cremação.

§ 2° - A urna poderá ser entregue a quem o “de cuju s” houver
indicado, em vida, ou retirada pela família, observado o disposto no §
1° do art.1°.

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

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A cremação de cadáver vem se tornando uma opção

para o sepultamento, e muitas são as famílias que vêm optando por
esse tipo de funeral; impõe-se, todavia, estabelecer as condições para
a cremação, não só pelo aspecto ético, mas também pela
necessidade de preservar elementos importantes de prova, em caso
de suspeita de ação criminosa.

Com o advento dos exames de paternidade, é necessário considerar
ainda a preservação de amostra de material para a pesquisa do DNA,
que pode ser decisiva no reconhecimento de direitos.

Tais amostras são pequenas e não ocuparão espaço significativo
nos arquivos do IML.

Por outro lado, a exigência do laudo de necropsia realizado por
médico-legista do Estado, afasta a possibilidade de algum equívoco
quanto à determinação da causa da morte.

Até agora há a possibilidade de esse laudo ser substituído pela
atestação de dois médicos, que, sem o preparo técnico específico do
legista, podem deixar de perceber sinal ou circunstância que indiquem
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alguma ação criminosa ou de auto-extermínio.
O ordenamento jurídico tem que acompanhar as inovações e regular

as condutas e os procedimentos resultantes dessa modernidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Segurança Pública para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 750/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.386/2005)

Dispõe que sejam considerados em serviço o servidor policial civil, o
agente de segurança penitenciário, o agente socioeducativo e o militar
do Estado que, chamados, forem prestar esclarecimentos em
procedimento ou processo administrativo ou judicial acerca de fato em
que se tenham envolvido em razão do exercício de sua função.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Consideram-se em serviço o policial civil, o agente de

segurança penitenciário, o agente socioeducativo e o militar do Estado
que, citados ou intimados, forem prestar esclarecimentos em
procedimento ou processo administrativo ou judicial acerca de fato em
que se tenham envolvido em razão do exercício de sua função.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O presente projeto de lei visa a corrigir injustiça que há

muito se impõe aos servidores policiais civis, aos agentes de
segurança penitenciários, aos agentes socioeducativos e aos militares
do Estado de Minas Gerais.

Pela natureza de suas funções públicas, tais servidores por vezes se
vêem submetidos à necessidade de comparecer em juízo ou a
determinada repartição da administração, a fim de prestarem
esclarecimentos acerca de fatos em que se tenham envolvido no
cumprimento daquele mister, tais como eventos criminais e análogos.

Ocorre que, não raro, as audiências em que serão ouvidos esses
servidores são designadas para os dias em que eles se encontram em
gozo de folga, o que os prejudica sobremaneira. Nesses casos, os
policiais e agentes se vêem privados de seu descanso e sua
recuperação justamente em razão de necessidade diretamente
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decorrente de seu exercício funcional.
É de notar que a prestação da informação referida é dever do

servidor e decorre de sua competência funcional originária.
Dessa forma, vem a proposição em foco dispor que se considerará

em serviço o servidor policial civil, o agente de segurança
penitenciário, o agente socioeducativo e o militar nessa situação, de
forma a lhes garantir que o desfecho de sua atividade profissional não
virá lhes prejudicar o descanso.

Trata-se, portanto, de situação injusta que procuramos remediar,
contando para isso com o apoio dos nobres pares.

- 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 751/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.216/2006)

Dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para
reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser
fornecidas ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei regula deveres a serem observados na hipótese de

entrega de produto viciado para reparo.
Art. 2º - O fornecedor solicitado a reparar produto viciado, nos

termos da Lei Federal nº 8.078, de 1990, entregará ao consumidor,
imediatamente, declaração por escrito em que constem, entre outros,
os seguintes dados do terceiro que eleger para efetuar o reparo:

I - razão ou denominação social;
II - nome de fantasia;
III - endereço completo;
IV - telefone;
V - o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ -

ou, se for o caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas
Físicas - CPF.

Parágrafo único - Constarão na declaração a que alude o “caput”
deste artigo os mesmos dados especificados neste artigo referentes
ao fornecedor.

Art. 3º - É vedado ao fornecedor que optar por receber
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pessoalmente o produto objeto de reparo e que atender a mais de um
estabelecimento, obrigar o consumidor a entregar o produto viciado
em local diverso daquele onde o negócio foi realizado.

Art. 4º - Aquele que receber o produto viciado para reparo emitirá ao
consumidor, imediatamente, recibo no qual constarão, entre outras, as
seguintes informações:

I - as especificações do produto, incluindo entre outros:
a) número de série;
b) demais números e dados de identificação;
c) relação de peças e de componentes;
II - a data da entrega do produto;
III - o prazo estimado para o reparo do vício;
IV - a data de vencimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei

Federal nº 8.078, de 1990, contado desde a entrega do produto;
V - os dados especificados no art. 2º desta lei.
§ 1º - Na hipótese de o produto viciado ser recebido por terceiro

encarregado do reparo, constará no recibo a que alude o “caput” deste
artigo declaração de recebimento do produto em nome do fornecedor
que autorizou o serviço.

§ 2º - O fornecedor manterá consigo uma cópia do recibo a que
alude o “caput” deste artigo no qual constará a assinatura do
consumidor.

§ 3º - Ao consumidor que a requerer, verbalmente ou por escrito,
será entregue uma cópia do documento arquivado referido no
parágrafo anterior.

Art. 5º - A inobservância do disposto nos arts. 2º ou 3º ou 4º
sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei Federal
nº 8.078, de 1990, a serem aplicadas pelos órgãos de proteção e
defesa do consumidor competentes, sem prejuízo das eventuais
sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O consumidor que identifica vício no produto tem

encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos.
Não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é
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impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo
fornecedor em corrigir o vício. Nesses casos, ocorrendo qualquer
contratempo na reparação do vício, como, por exemplo, na hipótese
de ultrapassagem do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº
8.078, de 1990, o consumidor que ingressa em juízo, perante o
fornecedor, tem sido surpreendido com a alegação de que o produto
nunca foi entregue a este para reparos, mas sim para terceiro
particular deliberadamente escolhido. O consumidor de boa-fé,
freqüentemente, não dispõe de nenhum comprovante escrito que
ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o
fornecedor.

Ainda, constata-se na prática que o consumidor, mesmo quando
entrega o produto para reparos diretamente no fornecedor, não dispõe
de comprovante que demonstre a data desta providência, o que pode
prejudicar a sua defesa judicial.

O recibo de depósito do produto para reparos, por ser documento
comum às partes, poderá ser requerido pelo consumidor sempre que
necessário, o que será providenciado pela entrega de uma cópia dele.

- 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 752/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.554/2005)

Altera o art. 1º da Lei nº 13.457, de 12 de janeiro de 2000, que
dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 13.457, de 12 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do
art. 74 da Lei nº 11.046, de 28 de janeiro de 1994, corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
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Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto em causa tem por escopo modificar o “caput”

do art. 1º da Lei nº 13.457, que está em desacordo com a Constituição
Estadual e também com a Constituição Federal. Pretende-se,
portanto, expurgar do ordenamento jurídico flagrante vício de
inconstitucionalidade.

O referido dispositivo inconstitucional dispõe que os beneficiários
receberão pensão por morte na proporção de 50% da remuneração do
servidor à época de seu falecimento. Ocorre que isso contraria o
disposto na Constituição Estadual, que estabelece que os
pensionistas devem receber valores que correspondam integralmente
aos vencimentos ou proventos do servidor falecido (Art. 36, § 5º). Com
esse mesmo raciocínio, determina a Constituição Federal (art. 40, §§
7º e 8º) que lei específica disporá sobre o valor das pensões, mas que
obrigatoriamente esse valor deverá ser coincidente com a
remuneração ou proventos do servidor falecido, respeitando-se,
contudo, o limite máximo estabelecidos para o regime geral de
previdência social.

Por todo o País, foram impetradas diversas ações de
inconstitucionalidade contra leis que limitam os valores de pensões. E
o que se viu foram todos os tribunais decidindo pacificamente em
favor dos pensionistas. Registre-se a posição dos tribunais de São
Paulo, de nosso Estado, e até mesmo do Supremo Tribunal Federal,
que já decidiram contra essas leis que ferem o disposto na Lei Maior e
em diversas Constituições Estaduais:

“TJMG - Ementa: Direito Previdenciário - Benefício da Pensão por
Morte - Valor Correspondente à Totalidade da Remuneração do
Servidor Falecido - §§ 3º e 7º do art. 40 da Constituição Federal -
Auto-aplicabilidade - Gepi - Incorporação à Pensão por Morte. O valor
da pensão devida aos pensionistas, por força de imperativo
constitucional, deve-se equiparar ao valor que era percebido pelo
servidor falecido, sem qualquer relação de dependência com a edição
de lei reguladora. (Número do processo: 1.0024.03.112826-7/002 (1);
Relator: Carreira Machado; Data do acordão: 2/6/2005; Data da
publicação: 1/7/2005).

TJSP - Ementa - Previdência Social. Ipesp. Pensão Beneficiário de
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Servidor Falecido. Valor Integral dos Proventos. Art. 40, § 5º, da
Constituição da República. Admissibilidade. Recurso Provido. Da
Conjugação do Preceituado nos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição
da República. Infere-se que a Lei Magna assegurou, ineludivelmente,
paridade de vencimentos, proventos e pensões, de modo que todos
se reajustam quando os vencimentos são reajustados. Se assim é, a
pensão previdenciária não poderia ter expressão qualitativa e
quantitativa diversa, porque todos caminham na mesma direção. Isto
quer dizer que a Constituição da República assegurou a isonomia
estipendiária entre servidores em atividade, servidores inativos e
pensionistas de servidores falecidos. (TJSP. Ac 180985-1/ São Paulo.
Relator Des. Renan Lotufo. 1ª Câmara Civil. Decisão: 2/3/93. JTJ-SP-
LEX - 146, p.141.)

STF - Ementa - Servidor Público. Pensão por Morte. Valor
Correspondente à Totalidade dos Vencimentos ou Proventos do
Servidor Falecido, art. 40, § 5º, da Constituição. Aplicabilidade. o
Supremo Tribunal Federal concluiu que a referida norma
constitucional não depende de legislação infraconstitucional por ser
auto-aplicável. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e
provido em parte. (re - 190658/mg, relator Ministro Octávio Gallotti,
Primeira Turma, unânime, julgamento 5/11/96, DJ 14/2/97, PP. 1989,
Ement. vol. 1857-02, PP. 347- recorrido: Beneficência da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - BEPREM).”

Especificamente no caso das pensionistas da CBGC, são centenas
de julgados, os quais podem ser exemplificados com os de nºs
2497017262-3 e 2499124815-4, nos quais o TJMG mais uma vez
reiterou sua posição concernente à matéria.

Se convertido o projeto em lei, evitaremos que mais pensionistas
ingressem em juízo a fim de receberem a totalidade da pensão
devida, descongestionando, assim, a máquina judiciária. Além disso,
existem muitas famílias que dependem dessas pensões para
sobreviverem, o que torna ainda mais relevante o apoio dos nobres
colegas à aprovação desta 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 753/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.037/2006)

Cria obrigações ao fornecedor de produtos e serviços de consumo
de promover a fixação de data e hora para sua entrega e instalação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de produtos e serviços, localizados

no Estado de Minas Gerais, obrigados a fixar data e hora para entrega
dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores.

§ 1º - A fixação da data e hora para entrega do produto ou
realização do serviço, ocorrerá no ato da sua contratação e será
documentada em impresso próprio, em duas vias, uma ficando em
posse do fornecedor e outra entregue ao consumidor, do qual conste:

a) nome do fornecedor;
b) o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Física -

CPF -, na hipótese de consumidor pessoa física, ou o número de
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -, na
hipótese de consumidor pessoa jurídica;

c) nome do consumidor;
d) o número de registro no CPF, na hipótese de consumidor pessoa

física, ou o número de registro no CNPJ, na hipótese de consumidor
pessoa jurídica.

§ 2º - Na hipótese de entrega de produtos cuja instalação estiver a
cargo do fornecedor, constará no documento referido no “caput” o
prazo limite, determinado por data e hora, para o término da
instalação.

Art. 2º - O não-cumprimento do disposto no art. 1º e seus parágrafos
sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas na Lei Federal
nº 8.078, de 1990, (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), a
serem aplicadas pelos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor
competentes, sem prejuízo das eventuais sanções civis e criminais
aplicáveis à hipótese.

Art. 3º - Caso a efetivação da entrega do produto ou prestação do
serviço não ocorra no prazo marcado, o consumidor terá direito à
devolução de todo valor pago monetariamente atualizado, a se
efetivar em prazo não superior a 24 horas, sem prejuízo das demais
sanções previstas no artigo anterior.
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Parágrafo único - O não-cumprimento, por parte do fornecedor, da
determinação constante no “caput” deste artigo configura condição
agravante, a ser considerada para aplicação e gradação das sanções
administrativas previstas na Lei 8.078, de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto regula, com fundamento na competência

contida no art. 24, V, (produto e consumo) da Constituição Federal,
parâmetros informativos para especificação de data e hora para
entrega dos produtos ou realização de serviços.

Trata-se de proposta cujos termos iniciais foram enviados pelo
Ministério Público do Estado, por intermédio do Ilmo. Sr. Procurador
de Justiça Paulo Calmon Nogueira Gama e do Ilmo. Sr. Promotor
Marcos Tofani Baer Bahia.

Elucidam esses profissionais que grande número de consumidores
procuram o Procon Estadual, seja por telefone, por correio eletrônico
ou pessoalmente, queixando-se do descumprimento de prazo por
parte de fornecedores na entrega de bens adquiridos ou execução de
serviços contratados.

A aludida prática mercadológica de descompromisso perante o
consumidor decerto encontrará eficiente solução por via das normas
deste projeto, daí sua pertinência.

A obrigatoriedade de perenizar em documento o prazo estipulado
entre as partes é medida necessária para contornar a prática de
manipulação das promessas assumidas para com o consumidor.

O prazo de 24 horas para a devolução do pagamento eventualmente
realizado pelo consumidor também é medida salutar, mormente
considerando-se que a não-observância deste dever possibilitará a
aplicação das sanções administrativas referidas neste projeto.

O monitoramento constante dos órgãos de defesa do consumidor
sobre os deveres decorrentes deste projeto contribuirá para o
surgimento de uma cultura de exigência dos prazos estabelecidos e
documentados em cada negócio.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor 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 754/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 3.685/2006)
Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores Amadores

de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com sede no Município de
Patos de Minas.

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

Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com
sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação dos Criadores Amadores de Pássaros do

Alto Paranaíba - Acapap -, sediada em Patos de Minas, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover,
juntamente com sociedades congêneres e autoridades competentes, a
defesa da fauna, da flora e dos recursos naturais renováveis
existentes na região.

A entidade tem por objetivo difundir os conhecimentos necessários
ao êxito na criação em ambientes domésticos de pássaros, a
promoção de treinos e torneios de canto de pássaros para
aprimoramento dos cantos e seleção dos melhores pássaros para a
procriação.

Existe, também, um trabalho para estimular o congraçamento entre
todos os criadores de pássaros, um pensamento único pela
preservação das espécies, a união da classe de criadores em prol da
comunidade em geral e a conscientização dos criadores e da
comunidade para que não sejam capturados pássaros que vivem em
liberdade na natureza.

Por ser uma entidade com elevada atuação na comunidade, que
vem prestando reconhecido trabalho na área em que atua, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste
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projeto.
- 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 755/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.999/2006)

Altera o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito privado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica alterado o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de 16 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de
direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – Oscip -, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Pode qualificar-se como Oscip a pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, e em atividade
cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto
nesta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: É inegável a importância da sociedade civil organizada

como aliada do Estado em todas as linhas de ação. Qualquer auxílio
do poder público à constituição das Oscips é um ganho para o próprio
Estado. Destarte, este projeto de lei propõe a redução do prazo de
carência justamente para agilizar a instituição dessas entidades.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste 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 756/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.389/2004)

Cria o Diploma de Reconhecimento do Mérito do Doador Solidário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Diploma de Reconhecimento do Mérito do
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Doador Solidário.
Parágrafo único - O Diploma de Reconhecimento do Mérito do

Doador Solidário será entregue às famílias dos doadores de órgãos.
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento

e vinte dias contados da data de sua publicação.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A doação de órgãos é um dos temas mais sérios das

políticas públicas de saúde. Portanto, acredita-se que deve ser
prioritário para o Estado incentivar e reconhecer a doação de órgãos.
Logo, é notória a importância do projeto em tela.

Pelos argumentos apresentados, solicita-se o apoio e sugestões dos
demais Deputados.

- 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 757/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 985/2003)

Altera o art. 6º da Lei nº 12.276, de 24 de julho de 1996, que
autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou convênio com
empresa ou consórcio de empresas, com o objetivo de implementar
sistema parceria para a execução de obras de infra-estrutura no
Estado e a dar outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica alterado ao art. 6º da Lei nº 12.276, de 24 de julho de

1996:
“Art. 6º - As obras e os serviços executados, assim como seus bens

e valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem
encargo, ao Estado se, decorrido o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias após o seu término, a empresa ou as empresas
consorciadas não tiverem logrado incremento de faturamento igual ou
superior a 20% (vinte por cento) da estimativa de que trata o art. 4º
desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
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Justificação: A lei em comento tem o objetivo de autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênios com empresas privadas que
desejarem construir e reformar obras públicas tais como rodovias,
hidrovias, pontes, aeroportos, portos fluviais, armazéns e silos.

Todavia, em que pese ao escopo de abrir ampla perspectiva para a
economia mineira, a proposta, acredita-se, foi por demais ousada em
estabelecer um percentual tão elevado.

Destarte, a adequação em comento traduz as perspectivas traçadas
dentro de uma realidade mais razoável e oportuna, notadamente,
quando analisados aspectos de crescimento da economia de Minas
Gerais e a conseqüente geração de receita tributária, investimentos no
Estado e demais efeitos multiplicadores.

Espera-se o apoio de nossos nobres colegas para 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.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 758/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 212/2003)

Institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido às
empresas que publicarem o seu Balanço Social, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Certificado de Responsabilidade Social, a

ser conferido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
às empresas que publicarem anualmente o seu Balanço Social.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por Balanço
Social o documento por meio do qual a empresa demonstra a sua
atuação social durante o ano, a qualidade de suas relações com os
empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos
empregados nos lucros da empresa e as possibilidades de
desenvolvimento pessoal, bem como esclarece sua relação com o
meio ambiente e o cumprimento de suas funções sociais.

Art. 2º - As empresas interessadas deverão encaminhar à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais cópia da
publicação de seu Balanço Social, até o último dia útil do mês de
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junho de cada ano.
Art. 3º - O Certificado de Responsabilidade Social será entregue em

reunião especial da Assembléia Legislativa.
Parágrafo único - Será concedido, ainda, o troféu Destaque

Responsabilidade Social à empresa cujo Balanço Social tenha
apresentado os melhores resultados, de acordo com os indicadores
definidos a seguir:

I - impostos: montante de taxas, contribuições e impostos federais,
estaduais e municipais efetivamente recolhidos;

II - alimentação: despesas com restaurante, tíquete-refeição,
lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos
empregados;

III - saúde: investimentos realizados com plano de saúde,
assistência médica, programa de medicina preventiva, programas de
qualidade de vida e outros investimentos em saúde;

IV - educação: investimentos realizados em programas de estágio,
reembolso de educação, bolsas de estudos, creches, assinaturas de
revistas, educação e treinamento de empregados ou seus familiares;

V - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência
privada, tais como fundações previdenciárias, complementações de
aposentadoria e outros benefícios concedidos aos aposentados;

VI - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em
atividades recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos
empregados;

VII - contribuições para a sociedade: investimentos nas áreas de
cultura, esportes, habitação, saúde pública, saneamento, segurança,
urbanização, educação, defesa civil, pesquisa, obras públicas,
campanhas públicas e outros gastos sociais na comunidade,
realizados sem fins lucrativos;

VIII - investimentos em meio ambiente: reflorestamento,
despoluição, introdução de métodos não-poluentes e outros
investimentos que visem à conservação e melhoria do meio ambiente;

IX - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento,
incluídos os encargos sociais;

X - número de empregados: número de empregados registrados no
último dia do exercício anterior;
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XI - número de admissões: admissões efetuadas durante o período,
especificadas por sexo.

Art. 4º - A Mesa da Assembléia constituirá, até o dia 30 de abril de
cada ano, comissão especial encarregada de analisar os balanços e
escolher a empresa que receberá o troféu Destaque Responsabilidade
Social.

Parágrafo único - A comissão especial encarregada de conferir os
primeiros certificados e troféu elaborará o Regulamento do Certificado
de Responsabilidade Social, contendo as normas e procedimentos a
serem adotados pelas comissões posteriores.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: Em nosso País, a obrigação de as empresas

publicarem seus Balanços Sociais não existe. Aliás, poucos países no
mundo estabelecem essa obrigatoriedade. Mas, mesmo não sendo
norma cogente, ao dispor sobre a premiação, por parte do nosso
parlamento, das empresas que publicarem o seu Balanço Social, esta
lei contribuirá para que as sociedades mercantis fiquem motivadas a
promover ações sociais nas áreas de sáude, educação e meio
ambiente.

- 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 335/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

enviado ofício ao Secretário de Planejamento e Gestão para que
conceda ao orientador e ao supervisor a mesma gratificação
concedida ao inspetor escolar (50%), quando tiverem a carga horária
estendida para 40 horas semanais.

Nº 336/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar do Estado de Minas Gerais - Saae-MG - pelas
comemorações dos seus 26 anos de carta sindical. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 337/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à Associação dos Funcionários
Aposentados do Estado de Minas Gerais - Afaemg - pela
comemoração dos 57 anos dessa Associação. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 338/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Procon Estadual pelas
comemorações de seus 25 anos de fundação. (- À Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Nº 339/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital São João de Deus
pelas comemorações de seus 167 anos de fundação. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 340/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto pelas comemorações de seus
168 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 341/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato das Indústrias
Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamantes e Pedras Preciosas,
Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeira, Minerais Metálicos e
Não Metálicos no Estado de Minas Gerais - Sindiextra - pelas
comemorações dos seus 15 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 342/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias” pelas
comemorações dos seus 48 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 343/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Polícia Civil do Estado pelas
comemorações dos 199 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 344/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rede Pitágoras pelas
comemorações dos seus 41 anos de fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 345/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Jornalistas do
Estado de Minas Gerais pelas comemorações do Dia do Jornalista. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 346/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edmilson Soares por sua
posse com Vice-Presidente da Federação das Associações
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de
Minas Gerais - Federaminas -, e assunção ao cargo de Presidente da
Regional Vale do Rio Doce.

Nº 347/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato da Indústria da
Fundição no Estado de Minas Gerais - Sifumg - pela posse da sua
nova diretoria para o triênio 2007-2010. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

Nº 348/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Sebastião Navarro
Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços de Caldas, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade caldense.

Nº 349/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os Srs. Mateus Gerônimo
Guide e Marcelo Augusto Carvalho Figueiredo, respectivamente,
Prefeito e Vice-Prefeito Municipais de Botelhos, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade botelhense. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 350/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio Ribeiro
da Silva, Presidente da Federação de Transportes de Cargas do
Estado de Minas Gerais - FETCMG -, pelo excelente desempenho
frente à essa Federação. (- À Comissao de Transporte.)

Nº 351/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os Srs. Antônio César
Siqueira e José Luiz de Figueiredo, respectivamente, Prefeito e Vice-
Prefeito Municipais de Divisa Nova, pelos relevantes serviços
prestados à sociedade desse Município.

Nº 352/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os Srs. Nivaldo Donizete
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Muniz e Valdevino Felisberto dos Reis, respectivamente, Prefeito e
Vice-Prefeito Municipais de Campestre, pelos relevantes serviços
prestados à sociedade desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 353/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Elmo Braz Soares,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, pelo excelente trabalho
frente a esse Tribunal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 354/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola de Samba Canto da
Alvorada pela brilhante conquista do título de campeã dos desfiles do
carnaval de Belo Horizonte, em 2007. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 355/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas
Gerais solicitando relatório discriminado sobre os tipos de ocorrências
registradas nos dias 30 e 31/3/2007, durante o Axé Brasil, realizado
no Estádio Magalhães Pinto - Mineirão. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 356/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que pleiteia
seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e ao Diretor-Geral
do Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providência
solicitando nova análise e aprovação dos pedidos de autorização de
uso alternativo do solo na área da "mata seca" no Norte de Minas

Nº 357/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja encaminhado à Secretária de Estado Extraordinária para
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte
de Minas, ao Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional - Consea-MG -, e ao Diretor do Idene pedido de
providência para que o leite distribuído às famílias do Vale do Mucuri
seja adquirido no próprio Vale do Mucuri, especialmente na
Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otôni.

Nº 358/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado ao Superintendente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural Ar-MG - Senar Minas - voto de congratulações
pelo trabalho de formação profissional rural desenvolvido por essa
entidade.

Nº 359/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
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formulado ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam -, voto de congratulações pelo brilhantismo, com que tem dirigido
esse órgão.

Nº 360/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado pedido de providências ao Diretor da Penitenciária
Mariano Antunes, em Marabá (PA), para que o Sr. Leandro Martins
Carneiro possa aguardar julgamento em local adequado à sua
recuperação física e psíquica e pleiteia, ainda, seja encaminhada
cópia deste requerimento ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e
ao Juiz de Direito da Comarca de São Félix do Xingu (PA).

Nº 361/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja consignada nos anais da Casa manifestação de congratulações
com o Governador do Estado por seu esforço para melhorar as
condições de segurança pública e , especialmente, por sua visita à
Colômbia, para conhecer as exitosas experiências daquele país no
combate ao crime organizado.

Nº 362/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado solicitando sejam tomadas providências para a criação do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme
o disposto na Lei nº 11.340, de 7/8/2006.

Nº 363/2007, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
encaminhados ofícios ao Ministro da Educação e à Deputada Fátima
Bezerra, Relatora da Medida Provisória nº 339, de 2006, solicitando-
lhes providências a fim de incluir as creches comunitárias estaduais
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Fiscalização Financeira e dos Deputados Paulo Cesar e outros,
Vanderlei Miranda e outros, Lafayette de Andrada (2), Tiago Ulisses,
Chico Uejo (2), Antônio Genaro e Sargento Rodrigues (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Educação e de
Saúde e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Sávio Souza Cruz e
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Fahim Sawan.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, assomo hoje a esta tribuna, mais uma vez, para falar
sobre reunião da Comissão de Segurança Pública realizada nesta
manhã. A Comissão convidou a Polícia Militar, o Presidente da
Ademg, o Ministério Público e a associação dos vendedores de
bebidas fora do Mineirão, para se discutir, mais uma vez, aquilo que
muito tenho questionado aqui, o excesso de alguns membros do
Ministério Público, quando sugeriram que não se pudesse vender
bebida no Mineirão. Isso foi acatado pelo Presidente da Ademg sem
nenhum embasamento legal, sem nenhuma norma que regulamente a
proibição, trazendo enormes prejuízos para os proprietários de bares
localizados dentro do Mineirão e também para as pessoas que vivem
dos grandes eventos ali realizados. No entanto, deixa-nos um pouco
assustados o fato de, há alguns dias, ocorrer ali uma grande festa - e
é preciso mesmo que haja festas para os jovens -, o Axé Brasil, dentro
do Mineirão, onde foi permitida a venda de tudo: droga, cocaína,
maconha, gim, vodca. Já nos jogos do Atlético, no Mineirão, apenas
foi permitida a venda de cerveja, nada mais que isso.

O que mais nos espantou, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é que, na
reunião, a polícia apresentou-nos dados estatísticos do primeiro
trimestre do ano passado e do primeiro trimestre deste ano.
Informaram que houve diminuição das ocorrências em 100%, 70%, o
que não é verdade. Nos três meses do ano de 2000, com os três
meses de 2007, houve 134 ocorrências policiais no Mineirão. Esse
número não serve de parâmetro, nem para mostrar a segurança,
muito menos a insegurança. Esse número é insignificante. Não
estamos conseguindo entender. O boletim da Polícia Militar apresenta
que há desacato. Tudo isso como se fosse um grande problema do
Mineirão. Mas há também dados que apresentam 18 ocorrências de
apreensão de drogas, de usuários de drogas e venda de drogas, e 5
ocorrências de embriaguez. É como se a bebida, Deputado Wander
Borges, fosse o grande problema do Mineirão, como se todo torcedor
fosse bandido perante o Ministério Público. Falo não apenas como
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Deputado, mas também como torcedor e usuário do Mineirão: não
podemos ser tachados como bandidos.

É isso o que estamos vendo. Se a polícia é incompetente para fazer
a segurança pública no Mineirão... Aí passa a ser incompetência, pois
se proíbe a venda de bebidas, enquanto do lado de fora não há
segurança nenhuma. O problema não se encontra dentro do Mineirão,
mas sim fora. Os arrastões continuam acontecendo, e ninguém fala
nada. Estamos aceitando passivamente. No último jogo do Atlético, vi
uma cena: um senhor usava uma correntinha, e 10 rapazes que
passavam por ali a tomaram dele. Não temos o direito nem de gritar.
Não há polícia. Mas, dentro do Mineirão, não se pode vender cerveja;
já não se pode ir ao Mineirão à tarde para assistir a um jogo com sua
família e tomar uma cerveja. E isso porque um Promotor disse que
não pode, passando a ser lei. Não pode.

Nós, da Assembléia Legislativa, estamos vendo isso passivamente.
Não estamos reagindo, mas deixando o Ministério Público assumir um
papel de um órgão todo-poderoso. Aliás, acima do Judiciário. No jogo
do Atlético contra o Ipatinga, que seria no Independência, cujo estádio
se encontrava fora das normas do Mineirão, um Promotor conseguiu
uma liminar na Justiça proibindo a venda de bebidas alcoólicas. Foi
noticiado que a venda estaria proibida à tarde, mas, pela manhã, a
imprensa já sabia que a liminar havia sido deferida. Eles é que estão
fazendo a petição e decidindo, em nome do Judiciário.

Estamos vendo o Judiciário e o Parlamento passivos, sem reação,
vendo as coisas acontecerem. Pela imprensa, estamos vendo vários
Promotores do interior aproveitar-se da ingenuidade dos Parlamentos
municipais e até dos Prefeitos da maioria das cidades, enviando uma
lei que proíbe o nepotismo, para ser aprovada. Temos de reagir a
isso. Cadê a Associação Mineira de Municípios? Cadê a Associação
dos Vereadores? Cadê a Assembléia Legislativa? Cadê o Judiciário
para proibir essas ações que o Ministério Público tem feito
principalmente contra os Prefeitos e as Câmaras Municipais? Não há
legislação que proíba a contratação de parentes. Não falo dos
excessos, mas das ações normais. No interior, é muito comum o
Prefeito convocar um cunhado, a mulher ou um parente para
trabalhar, mas tratam isso como se fosse crime. Como se fosse crime
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trabalhar para o serviço público, para o político.
Por que não aprovamos uma lei, já que há a hipocrisia da discussão

do nepotismo, que proíba a participação de parentes de Promotores
em concursos públicos do Judiciário e do Ministério Público? Seria
legal. Considero uma aberração, uma irresponsabilidade tentarmos
votar uma lei desse tipo, já que os nossos parentes, os nossos
consangüíneos, são tratados pelo Ministério Público como bandidos,
pois não podem ocupar cargos públicos, se alguém da família tiver
mandato. Já os parentes deles podem passar nos concursos. Será
que temos dúvida dos concursos? Será que vamos proibir que filho de
Promotor seja Promotor? Será que vamos proibir ao filho de Prefeito
ser Prefeito? Será que vamos proibir filho de Deputado virar
Deputado, de ter uma experiência no Parlamento?

Vejo um excesso de poder do Ministério Público, e nós, do
Parlamento, temos de agir. O que vimos na Comissão de Segurança
Pública merece a reação da Assembléia Legislativa: o Ministério
Público foi convocado e não compareceu à reunião. Ele se ausentou
de uma discussão que contou com a participação de mais de 10
Deputados. Queremos conhecer os objetivos da proibição.

O Cel. Natal, da Ademg, em sua fala final, disse que cancelará a
licitação e fará outra. Parece-me que não estamos tratando de
segurança nem de insegurança, mas de negócios. Será que a
licitação feriu alguém e esse alguém conseguiu proibir a venda de
cerveja no Mineirão?

Não há dados estatísticos que mostrem à população, à torcida do
Atlético e principalmente ao Atlético, que está sendo sacrificado por
essas decisões, que a bebida faz mal. Em hipótese alguma defendo o
uso da bebida alcóolica. Já fui um grande beberrão, hoje praticamente
não bebo. Mas defendo a liberdade daqueles que, com suas famílias,
querem ir ao jogo do Atlético e tomar uma cerveja. Que mal tem isso
perante à sociedade? Se a polícia não tem condições de dar
segurança ao torcedor que está no Mineirão, então temos de rever
essa questão da segurança pública.

Os dados que vimos lá hoje, Deputado Vanderlei, deixam-nos
tristes. Esse povo está achando que aqui na Assembléia só há
ingênuos. Conheço a Ademg como poucos. Fui do seu conselho, no
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cargo da Assembléia Legislativa, participei de todas as reuniões e sei
dos problemas que há no Mineirão.

No final do ano, Deputado Gustavo Valadares, houve aquela
pirotecnia do Diretor da Ademg proibindo os cambistas, como se eles
fossem o grande problema da segurança pública. Cambista existe em
qualquer parte do mundo. À tarde, o rádio anunciava que não havia
mais ingressos, e os guichês do Mineirão estavam fechados, mas
compravam-se ingressos do lado de fora. Aliás, eu participei e até
guardei os ingressos.

Agora, o que não podemos aceitar, e é isso que tem acontecido no
Mineirão e não foi combatido, são aquelas pessoas que se dizem
cambistas mancomunados com os bilheteiros. Se não conseguir
vender, ele devolve para o bilheteiro. Não posso concordar que as
coisas continuem dessa forma.

Na reunião de hoje de manhã, o Deputado Gustavo Valadares e o
Ziza Valadares, Presidente do Atlético, foram muito felizes. Queremos
levantar essa discussão, e a Assembléia precisa disso. Precisamos
discutir a questão da Ademg e dar-lhe um remédio, antes que vire
uma dengue hemorrágica. Já está hemorrágica. As decisões
tomadas... Jogo do Atlético, jogo de futebol, o torcedor e sua família
não podem ir ao Mineirão porque não podem beber cerveja. Mas o
axé pode correr solto, como aconteceu, com várias ocorrências.

Naqueles dados, Deputado Gustavo Valadares, há 134 ocorrências
em seis meses no Mineirão. Pelo amor de Deus! Como falei com o
Coronel, isso não serve de parâmetro para discutirmos se a bebida faz
bem ou mal ao torcedor, se lhe traz segurança ou insegurança.
Infelizmente, não podemos levar em consideração os dados
apresentados.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, agradecendo o aparte, gostaria de parabenizá-lo pelo
pronunciamento e agradecer-lhe porque V. Exa. foi um dos Deputados
que engrandeceram a audiência pública hoje, pela manhã, na
Comissão de Segurança Pública, que contou com a presença de mais
sete Deputados. É um quórum quase inédito em audiências públicas
de comissão.

Todos os Deputados defenderam a mesma bandeira de que a
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proibição ou a comercialização de bebidas só pode ser regulamentada
por projeto de lei aprovado por esta Casa e sancionado pelo
Governador. Tem que ficar claro que a Assembléia Legislativa precisa
voltar a cumprir o seu papel. E o Ministério Público precisa voltar a se
colocar em seu devido lugar.

Cheguei na metade do seu pronunciamento, estava participando de
uma comissão, e não sei se V. Exa. comentou sobre a ausência do
Ministério Público na audiência pública. Um único cidadão foi
responsável pela proibição da venda de bebidas, única e
exclusivamente para os times do Atlético e do Cruzeiro. E esse
cidadão não teve a coragem e a hombridade de vir à reunião defender
o seu posicionamento. O Ministério Público foi convidado, na pessoa
do seu Presidente, e esse Promotor foi informado de que deveria ser
ele o representante do Ministério Público na reunião. E ele não estava
presente.

Ao contrário dos Defensores Públicos, que estão em greve há mais
de 60 dias, mas fizeram-se presentes na reunião e deixaram clara a
sua insatisfação com a medida tomada por um único cidadão - que
fique bem claro isso. Um único cidadão conseguiu atrapalhar o lazer
de milhares de mineiros que gostam de ir ao estádio e tomar sua
cerveja.

Finalizando, Deputado Antônio Júlio, ficou parecendo, pelas
palavras do Tenente-Coronel da Polícia Militar e do próprio Cel. Natal,
que todos os torcedores que vão ao estádio saem de lá cambaleando,
caindo de bêbados, que todo o mundo fica alcoolizado. Ora, o cidadão
de bem vai lá e toma um copo, uma ou duas latas de cerveja. Ele não
sai de lá cambaleando, não tem alterado o seu estado físico e
emocional por causa de duas cervejas. Ele vai lá pelo lazer de assistir
a uma partida do seu time de futebol, de cantar o hino e gritar “gol”. E
isso se completa com a cerveja. A mesma cerveja que completa o
“axé”. E, como disse o Tenente-Coronel, mais de 50% dos jovens que
estavam no “axé”, no mesmo Mineirão, onde foi permitida a venda de
bebida - cachaça, uísque, cerveja, tudo -, eram menores de idade. E
esse indivíduo, que hoje não teve coragem de vir aqui, não teve
coragem de questionar o “axé”. E sabemos por quê: o “axé” é
bancado por grandes empresas e existem grandes interesses
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envolvidos. Então, esse mesmo cidadão que não teve coragem de vir
aqui não tem coragem de questionar essas grandes empresas.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento, e continue contando
comigo nessa batalha.

O Deputado Antônio Júlio - O mais grave, Deputado Gustavo
Valadares, é que esse Promotor citado por V. Exa. fez o Presidente da
Ademg assinar um TAC, e ele não tem autonomia para isso. E assinar
esse termo de ajustamento com apenas duas pessoas, esquecendo-
se que há outras pessoas envolvidas nesse evento. Os vendedores,
os torcedores,  os bebedores de cerveja, os que não gostam de
cerveja - até para dar opinião contra - tinham que ser ouvidos.

Apenas o Presidente da Ademg e esse Promotor assinaram o termo
de ajustamento de conduta, como se este fosse mais forte e tivesse
mais validade e prestígio que a lei que esta Casa aprova. Estamos
indignados com o que está acontecendo e esperamos que esta
Assembléia reaja diante de tudo que tem acontecido, principalmente
dos excessos do Ministério Público.

Por que o Ministério Público não age contra o governo para resolver
o problema dos Defensores Públicos, que também é grave e sério
para o povo mineiro? Quantas pessoas pobres e necessitadas
dependem da Defensoria para a solução de seus problemas jurídicos?
E a Defensoria não está conseguindo resolver essas pendências. É
justa a reivindicação dos Defensores, que têm resistido bem. Sempre
falo que, para entrar numa guerra, precisamos estar preparados para
ganhá-la, e não para perdê-la, e os Defensores Públicos estão nesta
Casa para lutar, o que precisam mesmo fazer.

É necessário que esta Assembléia entre ativamente nessa luta. Está
passando da hora de o governo chamar os Defensores para uma
negociação. O Deputado Mauri Torres estava aqui até há pouco. O
governo tem de fazer essa chamada, mesmo que seja para dizer aos
Defensores Públicos que não haverá aumento. Ele não pode ficar
protelando porque o povo precisa da Defensoria Pública e do Estado.
Por que o Ministério Público não age em defesa do povo mineiro,
daqueles que não estão tendo assistência, em defesa do próprio
sistema de Defensoria Pública?

Esse é o nosso pronunciamento. Espero que os Deputados e todos
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nós possamos acordar e exercer nosso papel de parlamentar, de
modo a engrandecer este Parlamento. Da forma que está, em breve o
Ministério Público definirá quem será Deputado ou Presidente desta
Assembléia, e nós, que temos a delegação do povo para aqui estar,
representando-o, não teremos ação. Se não agirmos, alguém agirá
em nosso nome, e esse alguém será o Ministério Público.

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

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
que nos assiste das galerias, especialmente nossos conterrâneos
montes-clarenses, comerciantes do mercado de Montes Claros que
vieram visitar o Mercado Central de Belo Horizonte, a nosso convite,
telespectadores mineiros; aproveito esta oportunidade para fazer um
breve relato da viagem que fiz a Portugal, quando representei o
Presidente desta Casa e esta Assembléia Legislativa num importante
congresso sobre ciência e tecnologia, realizado em Vila Real, no Norte
de Portugal.

Foi a primeira cimeira luso-brasileira, da qual participaram
importantes cientistas de Minas Gerais, e de várias áreas:
biotecnologia, geologia, saúde e agricultura. Profissionais da ciência,
aqui de Minas Gerais, foram a Portugal emprestar seu talento e
permitir transferência de tecnologia para o povo lusitano, assim como
buscar tecnologias para o desenvolvimento deste Estado.

Desse congresso, saiu um convênio de cooperação entre a
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig
- e a Fundação de Ciência e Tecnologia Portuguesa. Para cada euro
que a Fapemig investir, a fundação lusitana também investirá um
euro. A idéia é juntarmos cerca de 1 milhão ou 2 milhões de euros, o
que corresponderá a quase R$5.000.000,00, a fim de financiar
projetos de pesquisa para o desenvolvimento de Minas Gerais e do
Norte de Portugal. Esse convênio propiciará o financiamento de mais
de 200 trabalhos de pesquisa de pesquisadores brasileiros, que estão
fazendo mestrado e doutorado naquele país.

Contamos, nesse congresso, com a participação do Prof. José
Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da Fapemig, e do Prof. Mário
Neto, Diretor Científico dessa Fundação, assim como de outros seis
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cientistas de várias universidades de Minas Gerais. Os frutos desse
congresso muito contribuirão para o desenvolvimento de nosso
Estado.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, lembrar-lhes do importante
apoio que o Governador Aécio Neves tem dado à ciência e à
tecnologia. Quando ele assumiu o governo, há quase cinco anos,
eram investidos no orçamento da Fapemig apenas R$13.000.000,00.
Este ano, o referido orçamento conta com R$160.000.000,00. Hoje o
Governador destina 1% das receitas correntes do Estado para a área
de ciência e tecnologia.

Apelo à Presidência, bem como aos demais componentes da Mesa,
para que agilize a tramitação da Lei de Inovações, que está nesta
Casa há alguns anos e colocará Minas Gerais na vanguarda, no que
tange à área de ciência e tecnologia. Essa lei trará incentivos para a
área de ciência e tecnologia em todas as regiões e fomentará os
parques tecnológicos.

Em Montes Claros, no Norte de Minas, temos um projeto de um
grande parque, mas, para isso, é necessário o apoio do governo de
Minas, bem como a regulamentação da Lei de Inovações.

Agradeço ao Governador Aécio Neves - e ao mesmo tempo
parabenizo-o pelo lançamento de mais um lote do Pró-Acesso. Ontem
ele assinou a autorização para a construção de quase 820km de
estradas em Minas Gerais. Desse modo, mais 34 Municípios mineiros
serão ligados a várias estradas do Estado. Esse projeto é muito
interessante. A região do Vale do Jequitinhonha, enfim, a região do
Norte de Minas, foi muito beneficiada. Em nome da população norte-
mineira, especialmente da do Vale do Jequitinhonha, agradecemos ao
Governador, que tão brilhantemente vem desenvolvendo esse
programa fantástico.

Anuncio que, na região circunvizinha a Montes Claros, Juramento,
Itacambira, Cristália e Grão-Mogol, ainda no mês de abril, terão início
as instalações das primeiras torres de telefonia celular. A Telemig
Celular ganhou um lote no Norte de Minas e já vai levar telefonia
celular às cidades pequenas que têm 8, 10 e 15 mil habitantes, nas
quais as operadoras jamais instalariam antenas de telefonia celular.

O Governador Aécio Neves anunciou que, no prazo de 24 meses,



571

todas as cidades mineiras contarão com esse serviço importante e
moderno, qual seja a telefonia celular. Agradecemos ao Governador
mais esse brilhante projeto.

Srs. Deputados, ao chegarmos a Belo Horizonte, normalmente
passamos pela Av. Antônio Carlos, na qual avistamos a obra de
duplicação que o Prefeito Fernando Pimentel, com o apoio dos
governos estadual e federal, está realizando. Se viermos pela Av.
Cristiano Machado, avistaremos a Linha Verde. Vemos muitas obras
em Minas Gerais, a exemplo da construção do Centro de
Especialidades Médicas.

Todavia, ao retornamos ao Norte de Minas Gerais, sentimo-nos
tristes, principalmente quando chegamos a Montes Claros, pois vemos
o abandono em que se encontra a nossa cidade, hoje conhecida como
a cidade da “buracolândia”, em virtude dos buracos que lá existem.
Montes Claros, onde o desemprego impera, está muito feia. A cidade
precisa do apoio de todas as lideranças políticas do Estado. É preciso
ajudar o Prefeito Athos Avelino a fazer alguma coisa. O governo dele
já está completando 28 meses, ou seja, faltam apenas 20 meses para
o término de seu mandato, mas quase nenhuma obra foi realizada
com recursos municipais.

Os Deputados do Norte de Minas resolveram formar uma bancada,
com vista a apoiar o desenvolvimento da região. Agora há pouco,
participamos de uma reunião em que discutimos problemas de
irrigação com os produtores do Jaíba. Na oportunidade, discutimos
temas como a situação dos pequenos produtores, o valor da conta de
energia, o financiamento da produção, a renegociação de dívidas e o
apoio para a construção de casas. Os sete Deputados da bancada do
Norte de Minas participaram da reunião e discutiram todos os
problemas. Com os demais Deputados, pretendemos levar
desenvolvimento para o Norte de Minas.

Recentemente estivemos com o Governador Aécio Neves e
reiteramos as solicitações de apoio ao desenvolvimento do Norte de
Minas, bem como pedimos verbas para Montes Claros. Pedimos-lhe a
liberação de R$8.000.000,00 para investir em asfalto; R$1.500.000,00
para investir no projeto Centro Vivo de Montes Claros, a fim de dar
mais segurança ao nosso povo; e R$2.000.000,00 para investir no
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término da obra do quartel do Corpo de Bombeiros.
Estamos trabalhando unidos para levar o desenvolvimento, mesmo

que o Prefeito não esteja correspondendo às expectativas do povo.
Estamos apoiando o Município de Montes Claros para que o
desenvolvimento chegue até ele.

Sr. Presidente, quero mandar um abraço especial à diretoria do
Mercado Central de Belo Horizonte, principalmente ao seu Presidente,
o Sr. Marco, aos Diretores Ricardo e Vilmar, ao Diretor Operacional,
Marco Aurélio, e ao assessor Helvécio. Muito obrigado a vocês,
porque é por meio desse intercâmbio que possibilitamos o
desenvolvimento e a integração de Minas Gerais.

Convidamos 50 comerciantes do Mercado de Montes Claros, que
chegaram ontem a Belo Horizonte e estão passando o dia aqui para
conhecer o Mercado Central de Belo Horizonte, para se inspirarem ao
olhar como os comerciantes daqui fazem, para que possam fazer o
mesmo trabalho no Mercado de Montes Claros, que se encontra
abandonado. É o nosso cartão postal, mas encontra-se com seus
banheiros destruídos, com o piso horroroso, e, quando chove, há
muita goteira. Está precisando de uma pintura geral.

Infelizmente, o Prefeito não está dando conta. Estamos fomentando
a organização dos comerciantes para que, unidos por uma associação
forte, possam realmente assumir o mercado.

Estamos ajudando na organização dos comerciantes do “shopping”
popular de Montes Claros, porque o Prefeito Athos está querendo
privatizá-lo. Esse “shopping” foi uma obra magnífica do ex-Prefeito
Jairo Ataíde, que retirou mais de 300 camelôs, vendedores
ambulantes das ruas e os levou para um bonito “shopping” popular de
quatro andares. No entanto, agora o Prefeito Athos está facilitando a
entrada do grande comerciante nesse “shopping” popular. Ele está
afastando os pequenos comerciantes e colocando-os em situação de
desemprego.

Não podemos deixar que isso aconteça. Estaremos apoiando a líder,
a Presidente da associação, a comerciante Cássia. Fazemos um
apelo aqui da Assembléia Legislativa de Minas Gerais para que o
Presidente da Previmoc, administradora do “shopping” popular, tenha
sensibilidade para cuidar daquele importante cartão postal de Montes
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Claros.
Alfredo, se você fizer isso, estará cumprindo bem a sua missão e

correspondendo às expectativas do povo de Montes Claros, que quer
que seu “shopping” popular funcione normalmente.

Temos muita esperança de que o Brasil, Minas Gerais, o Norte de
Minas e que nossa Montes Claros também melhorem. Existem as
iniciativas das pessoas de boa-vontade que querem fazer resultados,
independentemente dos partidos políticos. É preciso união. Nosso
papel nesta Assembléia será propiciar esse intercâmbio, trazendo as
pessoas que fazem em Montes Claros para aprender mais e levar
benefícios a todos os segmentos.

Estamos trabalhando hoje com o Mercado, mas posteriormente
trabalharemos com os comerciantes de sapatos, que querem formar
uma grande associação para atrair novamente indústrias de calçados
para o Município. Trabalharemos também com o pessoal de corte e
costura para fazer novamente Montes Claros um grande pólo de
confecções. Produzimos muitos tecidos e “jeans”, que são levados
para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Nordeste e para todo o
País.

Por que esse “jeans” que é produzido pela Coteminas em Montes
Claros não pode ser transformado em roupa que tenha mais valor
agregado? Por que não se podem fazer arranjos produtivos locais
para desenvolver mais nossa cidade, gerar mais empregos, impostos
e apoio para o nosso povo tão necessitado?

Finalmente, Sr. Presidente, quero manifestar o nosso apoio integral
aos Defensores Públicos de Minas Gerais, profissionais que dão apoio
às pessoas mais vulneráveis que não têm condições de pagar um
advogado. Eles vão lá e estão à sua disposição. Eles precisam ser
valorizados.

Todas as carreiras jurídicas foram valorizadas. O salário do Juiz era
diferente do salário do Promotor, e hoje eles recebem a mesma
quantia. Antigamente, um Juiz Federal ganhava mais que um Juiz
Estadual, mas hoje o piso é nacional. Por que também não valorizar
os Defensores Públicos, profissionais fundamentais para que a
democracia seja respeitada no País?

Contem com nosso apoio, pois vocês merecem ser valorizados.
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Desejo-lhes uma ótima semana. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, registro minha
solidariedade e parceria com o movimento dos Defensores Públicos,
que estão em greve há 61 dias.

Como disse o Deputado Ruy Muniz, numa sociedade injusta, em
que o direito de muitos não é atendido e onde há bastante
desigualdade social, a Defensoria Pública é o único meio, o único
instrumento de que dispõe a pessoa mais carente. Portanto,
registramos o nosso apoio.

Em meus pronunciamentos nunca deixei de manifestar as
dificuldades que enfrentamos na nossa região, no tocante à
segurança pública, e tem havido avanços. A comunidade paraisense e
regional tem-se mobilizado, discutido os problemas, trazido soluções,
e o governo tem atendido os anseios. A verdade é que avançamos,
pois vários pleitos foram atendidos, mas isso ainda é insuficiente.
Precisamos avançar ainda mais.

Na quinta-feira da Semana Santa, o Sr. Maurício Campos,
Secretário de Defesa Social, com seu assessor, chefe de gabinete,
estiveram em nossa cidade, São Sebastião do Paraíso, e
apresentaram algumas propostas, para que haja avanços a curto
prazo. Queremos mais e continuaremos cobrando e buscando
soluções para a segurança de São Sebastião do Paraíso, cidade onde
resido e que me deu grande votação. Também estavam presentes o
Toninho, Prefeito de Arceburgo, o Presidente da Associação
Microrregional e o Prefeito Norival, de Itaú de Minas. É lamentável o
que ocorre nessas cidades e em várias outras cidades da região.

Nosso Governador tem dado soluções para tantos problemas
difíceis, e espero que ele, com sua competente equipe, consiga uma
solução para a segurança da nossa região, por onde entra grande
parte da criminalidade que chega a Minas Gerais.

No dia 26 realizamos um debate público para discutirmos o
empobrecimento do setor produtivo, e foi um sucesso, pois muitas
pessoas participaram. Aliás, houve uma representatividade muito alta,
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que nos apertou, já que não podemos permanecer só no debate. É
preciso que haja ações concretas, e foi o que fizemos. Contamos com
a participação do Presidente Deputado Vanderlei Jangrossi, dos
Deputados Chico Uejo, Padre João e Getúlio Neiva.

Também avançamos na reunião que realizamos na Comissão de
Agricultura e fomos à Faemg, onde surgiu uma nova proposta. É
possível que ocorra nesta Casa um debate em âmbito nacional, em
que convocaremos as Comissões de Agricultura de todos os Estados
brasileiros, assim como a Faemg convocará todas as federações de
agricultura de Minas Gerais, para que possamos discutir com mais
força o grande empobrecimento que está havendo no setor produtivo.

Esta semana visitei a maior bacia leiteira de leite tipo B do Brasil, na
região de Passos.

É lamentável ver endividados produtores tradicionais, competentes.
Esses produtores fazem parte de uma cooperativa também
competente e capacitada, mas, mesmo assim, estão morrendo à
míngua. Muitos deles têm praticado o canibalismo em suas
propriedades. Ou seja, estão “comendo” os próprios parceiros,
vendendo algumas vacas para manter outras produzindo leite.

Vejam a que ponto chegou o empobrecimento do setor produtivo no
que diz respeito ao leite e ao café. Aliás, ontem o que aconteceu foi
revoltante. O Deputado Elmiro Nascimento, que é um produtor
competente, está a par do que aconteceu ontem relativamente ao
café. Foi uma desmoralização total para a classe produtora.

Agora, no início do ano, a Conab divulgou a sua previsão de safra
para este ano. Estavam previstos 30 milhões de sacas de café, ou
seja, quase 30% da previsão mundial, o que é muito, dados os
excessos de chuva e de sol ocorridos no ano passado. Com certeza,
isso irá comprometer a nossa safra de café, mas, mesmo assim,
vamos aguardar para ver.

Ocorre que ontem o IBGE, que não tem nada a ver com isso,
divulgou uma outra previsão de safra. Depois do Haiti, o Brasil foi o
segundo País que cresceu a uma taxa de 2,3%. Então ele só não
perde para o Haiti, na nossa América Latina.

Como estava dizendo, o IBGE mudou a metodologia, e o Brasil
ultrapassou El Salvador. Da mesma forma ele fez com o café. Ele não
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tinha nada que dar a sua opinião, ainda mais divulgando uma previsão
totalmente absurda e contrária aos 30 milhões de sacas da Conab. A
apuração do IBGE chegou a casa dos 37 milhões. Com que interesse
o IBGE fez isso? Posso lhes garantir que existem interesses muito
fortes por trás disso, envolvendo o capital. Estou falando de coisa
grande.

Mais uma vez, a Bolsa despenca e o produtor perde dinheiro, com
menos expectativa de haver uma melhoria no preço do café. Qualquer
opinião que sai da forma como foi divulgada pelo IBGE manipula o
mercado, e quem perde é o já sofrido produtor.

O PIB do café, ou seja, o mercado do café movimenta, no mundo,
70 bilhões, mas, pelas mãos do produtor, passam apenas 5,6%. Isso
significa que o produtor de café, de Minas, do Brasil, da minha cidade
de Jacuí, de Paraíso e de toda a nossa região, virou escravo. Um
escravo que tem de produzir e produzir para, depois, perder.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa., por isso lamentamos muito
o produto café, por ser ele tão importante não só para Minas, mas
também para o Brasil.

O café já teve uma forte representação nas economias mineira e
nacional. Prova disso é que ganhamos muito dinheiro com as nossas
exportações para o mundo inteiro. Lamentavelmente, esse problema
não está sendo acolhido, como deveria ser, pelo governo.

V. Exa. disse que o IBGE, que não tem nada a ver com a agricultura
nacional, soltou uma previsão de 37.000.000t.

Lamentavelmente, Deputado, também sou de uma região cafeeira
importante; também sou produtor de café e sei como os produtores
estão sofrendo. A minha região é uma das mais produtivas do Estado
de Minas, incluindo Carmo do Paranaíba e Patrocínio, não somente
em quantidade, mas, principalmente, em qualidade.

A safra de café se reduziu bastante. Parece que ela não vai atingir
nem mesmo os 30 milhões predeterminados pela Conab. As previsões
do IBGE logicamente farão cair, cada vez mais, o preço do café.
Infelizmente, hoje não estamos conseguindo nem mesmo custear as
despesas com plantio e colheita. Com isso, perde o produtor, perde o
Estado, perde o Brasil, e perdem todas aquelas pessoas empregadas
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no cultivo do café.
Lamentavelmente, o governo não está olhando como deveria para a

agricultura, que está bancando a inflação e colocando o Brasil em
situação excepcional do ponto de vista econômico. Sabemos da
importância do café para a história deste país. Esse grão já gerou
muita divisa em termos de exportação.

Parabenizo-o por seu pronunciamento. V. Exa. é uma das pessoas
que mais entendem de café neste Parlamento. Sabemos da
importância da cafeicultura não somente para a história de Minas e do
Brasil, mas principalmente para a economia do País.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, Deputado Elmiro.
O café está em baixa, o produtor se humilha e sofre, o adubo sobe

20% numa semana, o glifosato sobe 50%. Há problemas e mais
problemas, e agora temos previsão de seca. Portanto, o momento e o
horizonte do nosso produtor são sombrios. Espero que Deus o proteja
e ilumine, que o novo Ministro da Agricultura trabalhe com pessoas
sérias e que absurdos e aberrações como essa sejam corrigidas
enquanto há tempo. Caso contrário, daqui a alguns dias não haverá
pequeno, médio ou grande produtor no Brasil. Os grandes grupos e as
multinacionais farão com que eles sejam excluídos.

Gostaria de falar ainda sobre o municipalismo. Fui Prefeito três
vezes e sempre participei dos movimentos das associações
microrregionais - a Amog, a Ameg, da região de São Sebastião do
Paraíso, Guaxupé e Passos -, da Associação Mineira dos Municípios -
AMM - e da Confederação Nacional dos Municípios, tão bem dirigida
pelo Prefeito Paulo Ziulkosky. Hoje, em Brasília, haverá mais uma
marcha dos Prefeitos para cobrar ações do governo. Quantas e
quantas vezes foram a Brasília? Havia avanços no governo passado,
mas, infelizmente, o governo Lula tem enrolado, falado, sem cumprir.

Os Municípios estão cada vez mais asfixiados, sem gás, sem fôlego.
Há muitos encargos e deveres a serem cumpridos e poucos recursos.
Para se ter idéia, ao se falar de impostos e contribuições, o bolo que
sai do bolso do trabalhador, do consumidor, de quem paga imposto
neste país é repassado da seguinte forma: de cada R$100,00, apenas
R$10,00 aproximadamente, ou seja, 10%, chegam aos Municípios.
Com contribuições como a CPMF e a Cide, esse número atinge 14%.
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Essas são as melhores, mas ainda é muito pouco. Na verdade, os
Municípios estão sem fôlego e enfrentam uma situação a cada dia
mais difícil.

Cumprimento a associação mineira, que fez a sua parte e
provavelmente levará o maior grupo de Prefeitos a Brasília. O próprio
Governador Aécio tem tomado medidas relativamente ao pacto
federativo. Esta semana a imprensa noticiou que ele está cobrando o
que foi sinalizado pelo Presidente há pouco tempo e que,
aparentemente, era positivo, mas nada aconteceu. Hoje, as charges
dos jornais mostram isso de forma pejorativa, dizendo que o governo
recebe, agrada, faz uma reunião, monta uma comissão e joga tudo
para lá. E são os Prefeitos que cobram, sem ter mais instrumentos
para buscar solução. Essa é a verdade.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo Estado, o Governador
fez um grande programa, saneou grande parte dos problemas e tem
conseguido grandes investimentos. Exemplo disso é o Pró-Acesso,
fruto da batalha de 224 Municípios mineiros que não tinham acesso às
rodovias. Se existe uma coisa triste numa cidade é o fato de ela não
ter ligação asfáltica. Se Deus quiser, nos seus oito anos de mandato,
o Governador realizará esse sonho dos Prefeitos, das Lideranças e do
povo mineiro. Cumprimento-o por isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos continuar defendendo, com
força, o municipalismo e o produtor, que a cada dia está mais sofrido,
humilhado e empobrecido.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta..

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em nome da
Presidência, cumprimento os companheiros, as Deputadas e os
Deputados presentes e os Defensores Públicos do nosso Estado, que
nos visitam mais uma vez para reivindicar seus direitos, e têm o apoio
desta Casa Legislativa. Esse movimento ocorre há 61 dias e é
legítimo. Gostaria de não ocupar esta tribuna por mais tempo e por
mais vezes, porque desejo que o movimento dos senhores também
tenha um ponto final.

Mais uma vez, renovo os meus cumprimentos, o nosso apoio total e
irrestrito a um movimento tão justo, que tem causado grande
transtorno, principalmente na defensoria das pessoas humildes deste
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Estado. É necessário que as nossas autoridades entendam esse
movimento e a urgência de se pôr um ponto final, pois milhares de
pessoas precisam desse grande trabalho que os senhores exercem
em todo o nosso Estado.

Meus cumprimentos a todos na pessoa dos Defensores Públicos de
Montes Claros, que estão sempre presentes e, por meio de um
telefone ou uma visita pessoal, solicitam a nossa presença. Por isso
mesmo, com a determinação da Defensoria Pública de Montes Claros,
posso sentir a responsabilidade dos senhores para pôr um ponto final
no movimento, a fim de haver um embate vitorioso, uma situação já
definida. Portanto ficam aí os meus cumprimentos e os de toda a
edilidade, de todos os Deputados Estaduais deste Estado.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - V. Exa. falou sobre a
greve dos Defensores Públicos. Gostaria de lembrá-lo que o Dr.
Leopoldo Portela Júnior tomará posse amanhã como Defensor Público
Geral. Desejamos a ele um bom comando na sua classe, desejamos
que a posse amanhã seja um passo importante para dar fim a essa
greve, com bons resultados para os Defensores. Fizemos uso da
palavra para defender os Defensores Públicos de Minas Gerais; aliás,
já falei sobre a nossa visita na Defensoria Pública de Divinópolis, onde
vimos o trabalho realizado.

Com a posse amanhã do Dr. Leopoldo, esperamos que haja por
parte do Governador sensibilidade para que essa greve chegue ao
fim. Sempre que ocorrem greves, normalmente são os mais carentes
e pobres que sentem o problema na pele. A Defensoria realiza esse
trabalho direto para as pessoas que precisam da atenção da Justiça.
Sabemos que não há democracia sem justiça.

Desejo ao Dr. Leopoldo sucesso à frente dos trabalhos. Que essa
greve termine com bom resultado para os Defensores Públicos de
Minas Gerais! Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
verdade venho hoje à tribuna desta Casa para falar sobre a
importância do Pró-Acesso, um programa do governo do Estado que
foi ontem anunciado; todavia, antes de abordar esse assunto, gostaria
de comentar uma reportagem que li hoje na grande imprensa
nacional, referente ao anúncio da prorrogação da CPMF no nosso
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país por mais quatro anos, ou seja, até 2010.
Entendo que todo imposto, toda taxa, tudo o que nós, contribuintes,

cidadãos, pessoas que mantêm vivo o Estado pagamos, se retornar
como benefícios a nossas famílias, como aumento de empregos, nós
o fazemos com consciência da aplicação, ainda que seja uma carga
tributária altíssima. Na verdade, mais de 42% do que recebemos vai
para impostos e taxas.

Em relação à CPMF, tenho a certeza absoluta de que ela tem
causado uma indigestão e uma indignação muito grande no povo
brasileiro e nos contribuintes, pois não se tem nenhuma informação
básica de para onde vão os recursos dessa contribuição. Perguntaria
se alguém sabe a sua destinação. Ninguém sabe, Deputado Ademir
Lucas. O dinheiro sai diretamente das nossas transações econômicas
e bancárias, indo para um caixa único, sem nenhuma informação ao
povo brasileiro.

Essa contribuição foi criada para subsidiar, para pagar o custo da
saúde pública no País, para fazer com que ela não tivesse essa
defasagem que tem, que não sofrêssemos tanto como estamos
sofrendo agora. Não estou falando de milhões, mas de bilhões de
reais que caem no caixa único do governo, sem nem sequer uma
informação à população brasileira. Estou falando de uma tabela do
SUS que está congelada há vários anos; do pagamento pelo serviço
médico prestado no valor de R$2,80 por consulta; na retribuição que o
governo dá a um hospital que não vive, sobrevive, no valor de R$7,50
por diária, para pagar os serviços de enfermagem, de hotelaria,
medicamentos e exames. Estamos falando de R$7,50 por diária!
Infelizmente, o recurso não volta para todos nós.

Esperava hoje anunciar que, graças a Deus, felizmente, tínhamos
ficado livres da CPMF, assim como da Cide e de várias outras taxas
sobre as quais não temos nem sequer informações.

Como dizia, infelizmente, tivemos o anúncio de que essa famigerada
contribuição, a CPMF, está prorrogada até 2010.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
desejo fazer duas intervenções no pronunciamento de V. Exa.:
inicialmente, a respeito da CPMF; posteriormente, sobre os
Defensores Públicos.
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Em relação à CPMF, lembramo-nos disso muito bem, ela foi criada,
inicialmente, como uma contribuição provisória para acudir a saúde.
Foi criada pelo respeito que o Congresso Nacional - e o povo
brasileiro continua tendo - tinha pelo então Ministro da Saúde, Adib
Jatene. Acreditava-se que, sendo o Adib Jatene o Ministro da Saúde,
os recursos advindos dessa cobrança iriam verdadeiramente para a
saúde. Quer dizer, foi o aval do referido Ministro que fez com que o
Congresso Nacional votasse a criação dessa contribuição para
socorrer a saúde pública.

Vemos que, realmente, da criação até essa data, a saúde não
evoluiu em nenhum momento e, lamentavelmente, essa cobrança,
primeiro, está sendo transformada de provisória em permanente, e,
segundo, para pagar juros da dívida pública.

O Deputado Carlos Pimenta - Para constituir o superávit primário.
O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Para pagar juros mesmo.
Realmente, lamentamos esse desvio de comportamento e de

conduta no momento em que a saúde pleiteia o apoio do poder
público. V. Exa. já nos trouxe os dados a esse respeito. Vemos, agora,
a prorrogação até 2010 para a formação do superávit primário, que
acaba servindo para pagar a dívida do País.

Queria aproveitar a generosidade de V. Exa. para reiterar não só o
apoio aos Defensores Públicos, mas também para fazer uma breve
retrospectiva histórica. Minas Gerais foi sempre o berço da liberdade,
da independência e da justiça. Minas Gerais de Felipe dos Santos, de
Tiradentes, de Tancredo Neves.

Gostaria de lembrar que Tancredo Neves, em um momento
histórico, disse aos mineiros que o primeiro compromisso de Minas
era com a liberdade e, em outro momento, ele também disse que um
País sem pão, sem teto e sem justiça não seria um País desenvolvido.
Fazer justiça ao Ministério Público; estender o manto generoso a toda
a nação brasileira, aos Ministérios Públicos dos Estados; fazer justiça
à magistratura; estender o teto do STF até à Justiça Estadual e não
atender aos Defensores Públicos é faltar com a justiça por inteiro.
Assim, quero apoiar os Defensores, mais uma vez. O Estado de Minas
Gerais deveria dar um passo à frente e atender a reivindicação da
Defensoria Pública.
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Obrigado pelo aparte, Deputado.
O Deputado Wander Borges (em aparte) - Gostaria apenas de

compartilhar com V. Exa. a questão do SUS. É uma vergonha
nacional o que acontece com quem não tem um plano de saúde. Nós,
que estamos na região metropolitana, onde o índice de pobreza é
também muito acentuado, como o é em outras regiões, temos
convivido diariamente com a dificuldade de se fazer uma ressonância
magnética, uma tomografia, ou mesmo um exame qualquer. Você vai
para uma lista, para a fila do SUS oito, nove, dez meses. Aí o cidadão
morre, infelizmente.

Quanto à CPMF, querem prorrogá-la, pois é receita própria da
União, não é divisível com Estados e Municípios, não é receita
transferível. E hoje, Deputado Carlos Pimenta, o jornal noticia que no
percentual de 1% - a marcha de Brasília acontecerá nesta semana - o
governo não vai mexer. É um contra-senso o que acontece hoje neste
país.

Quero também solidarizar-me com os Defensores Públicos. É uma
causa justa. Acredito que a posse do novo Defensor-Geral, amanhã,
abra um caminho para institucionalizar uma negociação e que seja o
mais breve possível, a bem daqueles que necessitam da Justiça
gratuita.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputado. Com os
pronunciamentos de V. Exa. e do Deputado Ademir Lucas, resumimos
bem a questão da CPMF. Pelo fato de ser médico e pertencer à
Comissão de Saúde, fico particularmente indignado. Esperava um fim
para esse recurso, ou que pelo menos fosse convertido para a saúde.
Se assim o for, vamos nos calar e até aplaudir o governo, mas, como
está, é um dinheiro jogado fora, desperdiçado, sem retorno e,
principalmente, sem informações.

Queria congratular-me com o Governador Aécio Neves pelo anúncio
ontem da primeira etapa do Pró-Acesso no seu segundo governo,
quando ele anuncia benefícios para 34 cidades no valor de
R$400.000.000,00.

Recebi vários “e-mails” e telefonemas da população de Varzelândia,
cidade de mais de 25 mil habitantes.

Há mais de 10 anos, lutamos pelo asfalto da sua via de acesso,
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assistindo a algumas ações de outros governantes que chegaram a
assinar a autorização do asfaltamento, que até hoje não foi executado.
Ontem o Governador deu a ordem de serviço, que deve iniciar em
junho deste ano. Se Deus quiser, ainda neste ano, teremos asfaltados
os 30km da via de acesso da cidade de Varzelândia, entre São João
da Ponte e Varzelândia, beneficiando toda a cidade. Esse é um
esforço de todos nós, do Governador, deste Deputado, do Deputado
Arlen Santiago. Estamos comemorando, em nome do povo de
Varzelândia, Grão-Mogol, Berizal e várias outras cidades do Norte de
Minas, da Zona da Mata e do Vale do Jequitinhonha.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Gostaríamos de
parabenizá-lo pelo pronunciamento a respeito da CPMF, que não é
dividida pelos Estados ou pelos Municípios, fazendo com que os
Municípios brasileiros estejam em situação de penúria.

Ouvimos hoje o pronunciamento do Deputado Antônio Júlio. Em
Montes Claros, na semana passada, o Tribunal de Justiça seqüestrou
R$550.000,00 e, hoje, mais R$850.000,00. Pegou o dinheiro da
Prefeitura para pagar precatórios. Não há uma discussão, uma
negociação com a Prefeitura. Precatórios de 20 anos pagos em
apenas um dia, fazendo com que a Prefeitura fique sem dinheiro para
pagar o funcionalismo. Vemos que a divisão está muito ruim. Hoje
conversava com o Prefeito Athos Avelino e percebi seu sofrimento
causado por essa busca do Tribunal de Justiça. Pedimos o apoio da
Justiça e do Ministério Público para que possamos rediscutir esse
pacto federativo com o Governador Aécio Neves.

Tivemos essa má notícia para Montes Claros, mas recebi agora um
telefonema dizendo que o BNDES acabou de aprovar um
financiamento para a Copasa, trazendo recursos para a colocação de
água e esgoto de boa qualidade para todos os distritos de Montes
Claros - São Pedro das Garças, Santa Rosa de Lima, Nova
Esperança, Miralta, e todos os outros. V. Exa., bem votado em Montes
Claros como eu, tem essa alegria, apesar da tristeza causada pelo
Tribunal de Justiça, que quebra a negociação das contas públicas
seqüestrando recursos da Prefeitura, situação que não vemos em
outras ações do Tribunal de Justiça. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pelo aparte, e
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agradeço também ao Presidente. Pronunciamento mais democrático
que esse é impossível, porque quase todo o meu tempo foi utilizado
com apartes. Mas ficam as boas notícias e esse registro do nosso
descontentamento pela prorrogação da CPMF. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Brevemente quero cumprimentar a Mesa e
registrar aqui meu carinho pelo companheiro Tilden, ex-Embaixador
do Brasil em Cuba, dizendo do meu carinho e do compromisso
histórico com a causa dos trabalhadores em Minas e no Brasil. Seja
bem-vindo, amigo e companheiro Tilden Santiago.

Nesses minutos que nos restam, não poderia deixar de registrar,
nesta terça-feira em que retornamos à luta, a presença da Defensoria
na Casa. De fato, temos muitos problemas para resolver no País - a
distribuição de renda, as desigualdades sociais, a construção da
cidadania e o aprofundamento da democracia -, assim como temos
muitos problemas para resolver em Minas Gerais, de responsabilidade
da sociedade e do próprio governo, mas, depois de 61 dias, a greve
da Defensoria Pública se torna uma vergonha para o Estado. Isso é
algo muito concreto para mim.

É preciso existir um diálogo. Tenho conversado com os Defensores
e Defensoras e acredito que abrir as negociações e chamar a sua
representação é o início para tal diálogo. O representante da base do
governo já disse aqui que a solução estava por vir e que aconteceria
na semana passada, ou há 15 dias, mas estamos vendo os dias de
greve do órgão aumentarem. Como nós, a maioria dos Deputados
estão incomodados com essa indefinição, desrespeito e falta de
resposta do governo de Minas a uma das causas mais importantes do
Estado.

Deixamos aqui esse registro mais uma vez. Temos assumido um
compromisso com a causa dos mais pobres, com a causa da justiça
para os mais pobres, com a causa da defesa das classes populares.
Fazer essa relação é uma questão de vida para nós. Por essa razão,
deixamos mais essa solicitação. Temos certeza de que a base do
governo, que também é solidária a essa causa, está incomodada com
essa demora de definição, de resposta. E esperamos, assim como o
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povo de Minas, sua população mais pobre e seus Defensores
Públicos, uma resposta que de fato garanta um piso salarial mais
digno. Esperamos que haja um avanço e a perspectiva de se apoiar a
justiça popular no Estado.

Deixamos, então, nosso abraço pela perseverança dos Defensores.
Cumprimentamos o Veneroso, pela disposição e garra com que
conduz o processo, e também a Adep, representação dos servidores.
Nosso abraço, Eduardo, pela disposição, energia e luta nesses 61
dias, pois não é fácil garantir a mobilização e a organização de uma
categoria. É uma vitória a presença dos Defensores aqui na
Assembléia Legislativa por 61 dias.

Por fim, quero deixar registrado que, junto com o Deputado Padre
João e a Bancada do PT, estamos acompanhando a causa de muitos
atingidos pelas barragens no Estado. Nesse final de semana
estivemos reunidos com representantes dos movimentos  sociais  -
Movimento dos Atingidos pelas Barragens - MAB -, Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra - MST - e Movimento dos Pequenos
Agricultores - que hoje constituem a Via Campesina e que ocuparam,
em Governador Valadares, no Distrito de Baguari, uma área destinada
à inundação da Hidrelétrica de Baguari. Na oportunidade, as famílias
se organizaram para discutir os impactos sociais, ambientais e
culturais que ocorrerão naquele distrito, atingindo não somente o
Município de Governador Valadares, mas também o de Periquito e
outros, por onde eclodirão os impactos dessa construção.

Na semana passada, o Ministério Público Federal pediu a
suspensão inicial das obras para fazer um estudo mais detalhado dos
impactos ambientais na fauna e na flora e dos impactos sociais das
famílias atingidas da Ilha Bonaparte. A região será bastante
prejudicada.

Estamos solidários, acompanhando de perto as famílias. Se, de fato,
vier a acontecer a barragem, é necessário que haja justiça, garantia
de direitos e, principalmente, indenização para as famílias e para a
questão ambiental e social da Hidrelétrica de Baguari.

Fica o registro do nosso compromisso com as famílias, com todos os
atingidos, com a região e com os Municípios que serão atingidos pela
barragem. São motivos para, cada vez mais, nos aprofundarmos e
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avaliarmos qual deve ser o melhor modelo energético para um
desenvolvimento real e sustentável para o nosso país, especialmente
para Minas Gerais. E qual o impacto que todas as barragens a serem
construídas, e são muitas, terão no Rio Doce, no São Francisco,
enfim, nos rios do Estado.

Tudo isso merece uma reflexão, uma avaliação, um
acompanhamento e uma fiscalização maior para a implementação das
barragens. Mas, especialmente, que haja justiça para os atingidos e
um acompanhamento efetivo e direitos garantidos. Muito obrigada.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência registra

a presença em Plenário do ex-Deputado Federal e jornalista Tilden
Santiago.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 356 a 358/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, 359/2007, da Comissão de Meio Ambiente, 360 e
361/2007, da Comissão de Segurança Pública, 362/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, e 363/2007, da Comissão de
Educação. 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 3ª Reunião Ordinária, em
4/4/2007, dos Requerimentos nºs 247 e 253/2007, da Comissão de
Direitos Humanos, 258, 259 e 263/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e 267/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Assuntos Municipais -
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aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 4/4/2007, dos Requerimentos
nºs 236 a 239/2007, do Deputado Arlen Santiago; de Educação -
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 4/4/2007, dos Requerimentos
nºs 227, 228 e 260/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 241/2007,
do Deputado Doutor Rinaldo, 243/2007, do Deputado Zezé Perrella, e
268/2007, do Deputado Leonardo Moreira; e de Saúde - aprovação,
na 5ª Reunião Ordinária, em 4/4/2007, dos Requerimentos nºs 8, 11 e
12/2007, do Deputado Doutor Viana, 58 e 60/2007, do Deputado Célio
Moreira, 84 a 87/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, 109 a 114/2007,
do Deputado Dimas Fabiano, 119/2007, do Deputado Hely Tarqüínio,
120 e 121/2007, do Deputado Jayro Lessa, 182 a 193/2007, do
Deputado Leonardo Moreira, 198/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 213/2007, do Deputado Doutor Viana, 240/2007, do Deputado
Doutor Rinaldo, e 246/2007, da Comissão de Direitos Humanos; e
pelo Deputado Fahim Sawan, informando que reassumiu o mandato a
partir de 5/4/2007 (Ciente. Publique-se.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do retorno do

Deputado Fahim Sawan a esta Casa, o Partido Progressista, nos
termos do art. 66 do Regimento Interno, deixou de constituir Bancada.

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

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2), solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Resolução nº 119/2007 e do
Projeto de Lei n° 129/2007 (Arquivem-se os projetos .); nos termos do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Antônio Genaro, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 1.699/2004; Chico Uejo (2), solicitando o  desarquivamento
dos Projetos de Lei n°s 3.725 e 3.785/2006, Lafayet te de Andrada,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.576/2005, e
Tiago Ulisses, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.987/2006; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Paulo Cesar e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de
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Calçados de Nova Serrana Ltda. - Credinova - pelo transcurso dos
seus 10 anos de fundação; e Vanderlei Miranda e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear a Igreja Batista da
Lagoinha pelo transcurso dos seus 50 anos de fundação e o Ministério
de Louvor diante do Trono pelo transcurso dos seus 10 anos de
criação.

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

Financeira, em que solicita ao Sr. Anthero de Moraes Meirelles,
Gerente Administrativo do Banco Central do Brasil em Minas Gerais,
informações sobre que providências foram tomadas pelo Banco em
relação à Reclamação nº 2004/24804, em que são relatadas
ocorrências de saques e retiradas não autorizados por clientes em
determinadas contas bancárias, e sobre a emissão de informes de
rendimentos e extratos falsos enviados a correntistas. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 450/2007.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabou

de ser deferido o nosso requerimento para homenagear a Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Nova
Serrana - Credinova. Sentimo-nos orgulhosos de poder homenagear,
em junho, essa Cooperativa, que está completando 10 anos.

Quando fui Prefeito de Nova Serrana, idealizei e fundei a
Cooperativa, com 29 sócios. Hoje ela conta com 1.500. A Cooperativa
começou com um capital de R$29.000,00, sendo R$1.000,00 de cada
sócio, e hoje se tornou a quarta cooperativa do Estado de Minas
Gerais.

Estamos vindo de Nova Serrana, onde participamos da abertura da I
Feira de Modas e Calçados de Nova Serrana. Nova Serrana é a
capital nacional do calçado esportivo e o segundo pólo calçadista do
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Brasil, com mais de mil fábricas de calçados. A feira de calçados
começa hoje e vai até quinta-feira, dia 12, contando com a
participação de 162 expositores. Estarão presentes na feira 8 mil
lojistas compradores de Minas, do Brasil e de vários países. Espera-
se um volume de mais de R$15.000.000,00 de vendas.

É com muito orgulho que venho trazer informações sobre essa feira
que está-se iniciando hoje, em Nova Serrana. E, em breve, nos
próximos anos, quem sabe no ano que vem, ela será a maior feira de
calçados do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

43/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 360/2007, do Deputado
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabira o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 360/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 323/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Conquista os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

3ª Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2ª Fase, a

Presidência passa à 3ª Parte da reunião, destinada a comunicações e
oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (2) - informando o falecimento da Sra. Isabel Meireles
Neto, ocorrido em 9/4/2007, em Baependi, e da Sra. Abigail Pinto
Coelho, mãe do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Casa, ocorrido em 5/4/2007, nesta Capital; e Sávio Souza Cruz -
informando o falecimento da Sra. Therezinha Soares de Souza Weitzl,
ocorrido em 10/4/2007, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
as Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Gilberto Abramo. 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 apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Sr. José Coelho Júnior,
Presidente da 15ª Subseção da OAB, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão, para, em audiência pública, se discutirem no
Município de Minas Novas, os problemas educacionais no Vale do
Jequitinhonha. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições para as quais designou os relatores citados a seguir: no
1º turno, Projetos de Lei nºs 76/2007 (Deputado Deiró Marra);
154/2007 (Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 72/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
Deputado Carlin Moura), o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Ana Maria Resende. Após discussão e votação, o Projeto
de Lei nº 95/2007 (relator: Deputado Carlin Moura) é convertido em
diligência à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 31, 106 e 107/2007. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 10, 15, 16, 19, 20, 82, 99, 155,
200, este com a Emenda nº 1, e 218/2007. 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 André Quintão em
que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Participação Popular, para, em audiência pública, se
discutir o Piso Salarial Nacional da Educação; Deputada Maria Lúcia
Mendonça em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Fernando
Haddad, Ministro de Estado da Educação, e à Deputada Fátima
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Bezerra, relatora da Medida Provisória nº 339/2006, solicitando
providência para incluir as creches estaduais comunitárias no Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - 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, 4 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/3/2007

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Arlen Santiago, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Rêmolo Aloise, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz
Humberto Carneiro. 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 apresentar propostas da Secretaria
de Estado de Saúde para os próximos quatro anos e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Ilma Arruda
de Araújo Abreu, Presidente da Associação dos Usuários
Consumidores e Contribuintes de Minas Gerais, solicitando a
participação da Comissão de Saúde na organização do fórum técnico,
a ser realizado na ALMG, sobre a Pedagogia Waldorf e as
experiências das escolas que adotam esta pedagogia no Brasil. A
seguir o Presidente convida para tomar assento à mesa o Sr. Marcus
Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de Estado de Saúde,
para fazer sua exposição. O Presidente, como autor do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Participam
dos debates todos os parlamentares presentes. A Presidência registra
a presença da Vereadora Raulina Maria Adissi, de Poços de Caldas.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta em
que solicita sejam convidados os técnicos responsáveis pela revisão
do Plano Diretor de Regionalização da Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais, para se discutir o assunto em reunião da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
do 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, 4 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Ruy Muniz - Doutor

Rinaldo - Carlos Pimenta.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada
e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Wander Borges.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa, encaminhando estudo intitulado “Diagnóstico da Inflação
Brasileira e do Mundo”, elaborado pelo Sr. Guilherme Simões Corrêa;
e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de
23/3/2007: ofícios dos Srs. Carlos Nunes da Costa, Coordenador-
Geral de Programas para o Desenvolvimento do Ensino; Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, chefe de gabinete da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas; e Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner
Lamounier, respectivamente Gerente Regional de Negócios e
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. O Presidente
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acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
34/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho) e 36/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente registra e
agradece a presença de professores e alunos da Escola Estadual São
Vicente de Paula Braga, do Município de São Domingos do Prata.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
2º turno, do Projeto de Lei nº 260/2007 na forma do vencido no 1º
turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada) ; e pela aprovação, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 36/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e 360/2007 (relator Deputado Antônio
Júlio). O Projeto de Lei nº 34/2007 é retirado da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprir
pressupostos regimentais. Atendendo ao pedido do Deputado Wander
Borges, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que
faça aos professores e alunos uma explanação sobre os trabalhos da
Comissão e a tramitação e aprovação de projetos. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação é aprovado
requerimento do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
encaminhado ao Sr. Anthero de Moraes Meirelles, gerente
administrativo do Banco Central do Brasil em Minas Gerais, pedido de
informação sobre que providências foram tomadas pelo Banco em
relação à reclamação nº 2004/24804, em que são relatadas
ocorrências de retiradas não autorizadas por clientes em
determinadas contas bancárias e sobre a emissão de informes de
rendimentos e extratos bancários falsos enviados a correntistas.
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, de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Gláucia Brandão e os Deputados Durval Ângelo, Antônio
Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina, em audiência pública, a
instalar a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente na 16ª Legislatura e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
as Sras. Andréa Carelli, Promotora de Justiça, representando o Sr.
Ronald Vasconcelos Albergaria, Promotor de Justiça e Coordenador
do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e
Juventude do Estado de Minas Gerais - CAO - PJIJ -; Marilene Cruz,
Coordenadora da Frente Estadual de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Minas Gerais; Maria Alice da Silva, Secretária
Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, e o Sr. Raimundo Mesquita,
Conselheiro Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais, representando o Sr. Dagoberto Alves Batista,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. 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
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requerimentos dos Deputados André Quintão e Eros Biondini (3), em
que solicitam seja realizada reunião para, em audiência pública,
debater a possibilidade de doação de imóveis na Colônia Santa
Izabel, em Betim, hoje pertencentes à Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - Fhemig - para pessoas atingidas por hanseníase
que neles residem; seja realizada exposição, na Galeria de Arte desta
Casa, dos quadros que compõem a Via Sacra da Igreja da Colônia
Santa Izabel, em Betim, do artista conhecido como Luis Verganim; e
em que solicitam seja enviado ofício à direção da Fhemig pedindo a
instalação de um elevador no ambulatório da Colônia Santa Izabel,
para dar acesso ao bloco cirúrgico, situado no segundo andar dessa
edificação; André Quintão e Carlin Moura (3) em que pleiteiam seja
enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando sejam tomadas
providências para a incorporação das creches no Sistema Estadual de
Ensino e, para tanto, que se altere o instrumento estadual de coleta de
dados no Censo Escolar, com a incorporação de uma pergunta sobre
a regulamentação das escolas, nos moldes da pergunta 26 do Bloco I
do questionário do Censo Escolar do Ministério da Educação, bem
como que se distribuam códigos de unidade (senhas) para todas as
creches, incluindo aquelas ainda não regularizadas ou com processo
de autorização em tramitação; em que solicitam seja agendada
audiência desta Comissão e a de Educação Ciência, Tecnologia e
Informática desta Casa com a Secretária de Educação, para debater
alternativas para a regularização das creches em funcionamento no
Estado, o preenchimento do Censo Escolar por essas unidades de
ensino e sua inclusão como beneficiárias do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb -, bem como a criação
de incentivos para a constituição de sistemas municipais de ensino em
todos os Municípios do Estado; em que solicitam seja enviado ofício à
Secretaria Estadual de Educação, sugerindo a realização de
campanha pela regularização de todas as creches em funcionamento
no Estado, com vistas a adequá-las aos requisitos exigidos para sua
inclusão como beneficiárias do Fundeb; Gustavo Valadares e Carlin
Moura, em que solicitam seja realizada reunião para, em audiência
pública, discutir o Projeto de Lei nº 174/2007, que altera a Lei nº
14.171, de 2002, que cria o Idene; Carlin Moura, em que solicita seja
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realizada reunião conjunta desta Comissão com a do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social para, em audiência pública, discutir o
veto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Emenda nº 3 da Super-
Receita; Durval Ângelo, em que solicita seja designado um Deputado
da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para acompanhar os trabalhos conjuntos das Comissões
de Direitos Humanos e de Segurança Pública nos debates que
promoverão sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes 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, 4 de abril de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 154/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.647/2005, a proposição em
tela visa instituir o Dia Estadual do Vôo Livre.

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 em turno único,
nos termos do art. 102, VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O lazer esportivo é um dos segmentos ligados ao entretenimento

que contribui para a harmonia social e para a economia do País.
Minas Gerais, pela sua topografia montanhosa, oferece um potencial
único para a prática de um esporte de alcance mundial, o vôo livre,
que coloca o Estado num patamar de prestígio nessa modalidade.

Várias cidades mineiras vêm optando pela prática desse esporte,
que tem contribuído para o desenvolvimento do turismo, gerando
renda e empregos.

A data que o projeto de lei pretende instituir como o Dia Estadual do
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Vôo Livre, 2 de setembro, é uma homenagem a um pioneiro do
esporte, pois é o dia do nascimento de Pedro Paulo Lopes, o Pepê,
ícone nacional, desaparecido em 1990.

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

154/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Carlin Moura, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ruy

Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em pauta
tem por objetivo instituir a política estadual de incentivo à produção e
ao consumo de mandioca e seus derivados e dar outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Posteriormente, foi
a proposição encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que opinou pela sua aprovação com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe propõe instituir a política estadual de

incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados.
Por meio dela, pretende-se resgatar a importância da mandioca no
Estado. A principal característica do projeto é estabelecer ações a
serem postas em prática pelo Executivo para a implementação dessa
política.

O autor, em sua justificação, alega que a mandioca é o produto
agrícola que mais se adapta ao clima brasileiro. A política proposta
pretende organizar o setor.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou nenhum óbice
à tramitação da matéria, no âmbito de sua competência.

A Comissão de mérito entendeu que a proposição é procedente,
lembrando o valor cultural e nutricional da mandioca e a importância
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econômica do produto “in natura” e de seus derivados no cenário
nacional. Todavia, essa Comissão alega que os empresários mineiros
enfrentam desvantagem na concorrência com empresários instalados
em Estados que adotam políticas tributárias menos onerosas. Visando
a sanar esse problema, apresentou a Emenda nº 1.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que o projeto não cria obrigação líqüida e certa para o
Estado, não gera necessária ou obrigatoriamente despesa para os
cofres públicos nem faz nascer nenhum direito. A proposição dispõe
sobre política pública que poderá ou não vir a ser implementada. Se
assim for a vontade política, ela dará origem a programa. Nessa etapa
é que haverá quantificação de metas físicas e definição de dotação
orçamentária. Estas deverão ser compatibilizadas com as demais
receitas e despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio orçamentário.

Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa.

Ademais, entendemos que essa política terá uma repercussão
financeira positiva. A organização do setor, a articulação e
harmonização das ações, o incentivo à produção, ao processamento,
à industrialização, à comercialização e à distribuição são muito
importantes para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva.

Quanto à Emenda nº 1, entendemos que esta deve ser rejeitada.
Isso porque a mandioca e seus derivados já gozam de vários
benefícios fiscais.

O item 11 da Parte 2, a que se refere o item 6 da Parte I do Anexo II
do art. 8º do Decreto nº 43.080, de 13/12/2002, que aprova o RICMS,
com a redação dada pelo item 5 a que se refere o inciso III do art. 2º
do Decreto nº 44.105, de 14/9/2005, concede benefício fiscal de
diferimento nas saídas de mandioca destinadas à industrialização.

O item 19 da Parte 1 do Anexo IV do Decreto nº 43.080, com a
redação dada pelo item 19 do inciso IV a que se refere o art. 2º do
Decreto nº 44.105, concede redução da base de cálculo para os
produtos da cesta básica, diminuindo a carga tributária da farinha de



600

mandioca a 7%.
Ademais, conforme dispõe o art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75,

poderão ser adotadas medidas necessárias à proteção da economia
do Estado, na hipótese de alguma unidade da Federação conceder
benefícios fiscais a seus contribuintes, de modo a afetar a
competitividade da economia mineira, que não estejam previstos em
lei complementar ou convênio celebrados nos termos da legislação
específica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8/2007

no 1º turno, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 34/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela dispõe
sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, preliminarmente
foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame visa à atualização monetária, pela variação

da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais _ Ufemg _, das parcelas
remuneratórias devidas aos servidores públicos e aos pensionistas
que forem pagas com atraso superior a um mês, caso esse atraso no
procedimento administrativo seja de responsabilidade do Estado. A
medida pretende obrigar o Estado a corrigir monetariamente os
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pagamentos atrasados relativos a direitos e garantias adquiridos pelo
servidor.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência; entretanto,
julgou oportuna a apresentação do Substitutivo no 1, com o objetivo de
esclarecer que o atraso processual é administrativo, e não judicial, já
que não compete ao Estado legislar sobre o processo civil judicial.

Por seu lado, a Comissão de Administração Pública opinou que o
projeto é meritório, considerando justo que os servidores públicos do
Estado recebam, devidamente atualizadas, as parcelas
remuneratórias que forem pagas com atraso. De acordo com essa
Comissão, 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;
entretanto, visando ao aperfeiçoamento da proposição quanto aos
aspectos de clareza e objetividade, apresentou o Substitutivo nº 2.
Esse substitutivo esclarece que a correção se aplicará apenas ao
vencimento básico e às parcelas sobre ele incidentes, estabelece que
o atraso deve ser superior a 60 dias, resguarda o Estado quando o
atraso for decorrente da necessidade de atualização de
procedimentos administrativos e de sistemas informatizados, bem
como define que a correção não se aplica nos casos de designação
temporária para o exercício de função pública e aos contratos
administrativos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto, se aprovado,
poderá acarretar aumento da despesa com pessoal, caso o Estado
atrase por mais de 60 dias o pagamento da remuneração dos
servidores; no entanto, ressaltamos que nos últimos anos o Estado
tem conseguido pagar os salários dos servidores públicos até o quinto
dia útil do mês subseqüente.

Visando a aprimorar o projeto, apresentamos ao final de nosso
parecer a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2, da Comissão de
Administração Pública, dispensando a obrigatoriedade de o
interessado entrar com requerimento solicitando a correção monetária,
quando houver atraso no pagamento por parte do Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
34/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Administração Pública, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
“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 pela variação
do valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg -,
observado o disposto neste artigo:”.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 72/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Gilberto Abramo,
estabelece condições para as instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
Em síntese, o projeto de lei em análise pretende que as instituições

de ensino assegurem ao aluno inadimplente o recebimento de
certificados de conclusão de cursos e a participação em cerimônias de
formatura.

Diversos fatores se somam para produzir o rompimento dos
compromissos contratuais por parte do aluno na rede privada de
ensino, mas, preponderantemente, é a conjuntura socioeconômica
instável na qual estão inseridas as classes menos favorecidas que
determina a hipossuficiência financeira das famílias frente aos
desafios impostos à permanência do estudante na escola. Atualmente,
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a inadimplência e a evasão são alguns dos principais problemas
vivenciados na rede particular, em especial no nível superior de
ensino. A rede pública não dispõe de vagas suficientes para
atendimento da demanda de concluintes do ensino médio nos cursos
de graduação, e os programas de inclusão, como o ProUni e o Fies,
ainda não são capazes de assegurar o acesso do alunado oriundo da
classe média.

A Lei Federal nº 9.870, de 1999, que dispõe sobre o valor total das
anuidades escolares e dá outras providências, prevê formas de
resguardar os direitos do aluno no caso de inadimplemento, como já
mencionado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer.
O projeto em estudo traria ao ordenamento jurídico estadual
importante complementação da norma federal, ao destacar, entre os
documentos escolares que não podem ser retidos pelo
estabelecimento de ensino, segundo a referida norma, o certificado de
conclusão de curso. Entre os documentos que regulam a vida do
aluno na escola, é este o documento comprobatório de que foram
cumpridas todas as condições para que o aluno possa avançar para
períodos ou níveis mais elevados de ensino.

Com relação à garantia de participação do aluno inadimplente nas
cerimônias de formatura, é preciso salientar que elas são realizadas
com recursos próprios dos alunos, pais ou responsáveis, pois a escola
não promove diretamente as festas de formatura. Por outro lado, no
caso do ensino superior, a formalidade da colação de grau é um ato
escolar obrigatório para a conclusão de curso e, conseqüentemente,
para a obtenção do diploma. No ato da colação de grau, o diretor da
escola outorga o grau, e o formado assina o livro próprio. Somente
após a colação de grau são tomadas as providências para expedição
e registro do diploma.

Dessa forma, conclui-se que, em relação à colação de grau, como
ato que se vincula obrigatoriamente à expedição de diploma, não pode
haver impedimento por parte da escola em conferi-la ao aluno que
cumpriu todas as exigências para se formar. Não se pode confundir,
entretanto, o ato formal de colação de grau com a solenidade da qual
participam convidados, bem como com outras festividades de
comemoração da formatura, que são patrocinadas e organizadas
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pelos alunos. Por esse motivo, consideramos ser necessário suprimir,
por meio do Substitutivo nº 2, que propomos ao final deste parecer, a
expressão “participação nas cerimônias de formatura”.

Outra alteração proposta ao projeto original e ao Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, é a supressão do parágrafo único
do art. 1º. No entendimento deste relator, gerar obrigação legal para o
aluno inadimplente de ter de apresentar proposta para a quitação do
débito com a escola é estabelecer novo fator condicionante ao
recebimento de diploma, que ultrapassa a própria legislação federal. A
Lei nº 9.870 já reserva à escola, em caso de inadimplência, o direito
de adotar as providências compatíveis com o Código de Defesa do
Consumidor e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil, medidas que
a norma considerou suficientes para que se proceda à cobrança dos
débitos. Além disso, consideramos que a referida obrigação fere o
espírito do projeto, que é a proteção dos direitos do aluno em
necessário enfrentamento à visão mercadológica de que se tem
revestido a educação brasileira.

Propomos o acréscimo, outrossim, de dois dispositivos. O primeiro
estabelece que a instituição de ensino deverá efetuar a renovação
provisória da matrícula do estudante inadimplente, cuja dívida se
encontrar, ao final do período ou ano letivo, em processo de
negociação. A medida visa a favorecer o aluno que já está em
processo de firmar acordo com a escola por ocasião da renovação de
sua matrícula. Caso o acordo seja cumprido, a matrícula será
efetivada. Caso contrário, haverá o desligamento do aluno.

O segundo garante que as instituições de ensino oferecerão, a
alunos que estiverem matriculados em diferentes períodos letivos,
condições semelhantes para negociação e quitação dos débitos por
eles constituídos. Isso evitaria tratamentos diferenciados entre os
estudantes em razão do período ou ano cursado, já que, na prática,
há tendência de exercer maior pressão sobre os que se encontram
mais adiantados no curso, no momento de estabelecer as regras para
a negociação. Consideramos oportuno minimizar as conseqüências de
tal procedimento, tendo em vista o princípio da eqüidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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72/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Assegura o recebimento de documentos escolares por estudante

inadimplente matriculado em instituição de ensino integrante do
sistema estadual de educação e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao estudante inadimplente, matriculado em

instituição de ensino integrante do sistema estadual de educação, o
recebimento de histórico escolar, diploma ou certificado de conclusão
de curso, bem como dos demais documentos escolares.

Art. 2º - A instituição de ensino deverá efetuar, em caráter provisório,
a renovação da matrícula do estudante inadimplente cuja dívida se
encontrar, ao final de período ou ano letivo, em processo de
negociação.

§ 1º - A renovação da matrícula será efetivada quando firmado
acordo ou quitado o débito do aluno no prazo estabelecido para a
negociação, garantindo-lhe o registro da presença durante todo o
período em que freqüentou regularmente as aulas.

§ 2º - Se, ao final do processo de negociação, não for firmado
acordo ou quitado o débito do aluno para com a instituição de ensino,
tornar-se-á sem efeito a matrícula efetuada, vedado o aproveitamento
do período cursado para quaisquer efeitos.

Art. 3º - As instituições de ensino oferecerão, a alunos que estiverem
matriculados em diferentes períodos letivos, condições semelhantes
para negociação ou quitação dos débitos por eles constituídos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Carlin Moura, Presidente e relator - Ruy Muniz - Lafayette de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 260/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 260/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Gonçalo do Pará o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 260/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Gonçalo do Pará parte do imóvel com área de 2.205m² (dois mil
duzentos e cinco metros quadrados), correspondente a área de
1.705m² (um mil setecentos e cinco metros quadrados), conforme
descrição constante no Anexo desta lei, situado na Avenida Rio
Branco, n° 348, naquele Município, registrado sob o  n° 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. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
O imóvel de que trata esta lei, com 1.705m² (um mil setecentos e

cinco metros quadrados), 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 15,50m (quinze vírgula cinqüenta metros) mais
23,10m (vinte e três vírgula dez metros); pela direita, com área
remanescente de propriedade do Estado de Minas Gerais, numa
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extensão de 39,27m (trinta e nove vírgula vinte e sete 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 26,86m (vinte e seis vírgula
oitenta e seis metros); e pela esquerda, confrontando com imóvel de
propriedade de Sinésio Ferreira Lima, numa extensão de 15,50m
(quinze vírgula cinqüenta metros), mais 22,50m (vinte e dois vírgula
cinqüenta metros).
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.702/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.702/2005, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2004, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.702/2005
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2004.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Hely

Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.815/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.815/2006, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2005, foi aprovado
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em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.815/2006
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2007

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.300, DE 12 DE ABRIL DE 2007

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício
de 2004.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de abril de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.301, DE 12 DE ABRIL DE 2007
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício

de 2005.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador d o Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2005.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de abril de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Tiago Ulisses,
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Carlos Mosconi e Getúlio Neiva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 759 a 771/2007 - Requerimentos nºs
364 a 385/2007 - Requerimentos das Comissões de Educação e de
Transporte e dos Deputados Carlos Mosconi e Eros Biondini -
Proposições não Recebidas: Requerimentos dos Deputados Doutor
Viana, Jayro Lessa, João Leite e Weliton Prado - Comunicações:
Comunicação da Comissão de Segurança Pública - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Getúlio Neiva, Luiz Tadeu Leite,
Ivair Nogueira, Carlin Moura, Vanderlei Miranda e Padre João - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da
Presidência (4) - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Carlos Mosconi e Eros Biondini; deferimento - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 2.702/2005 e 3.815/2006 e do Projeto de Lei n°
260/2007; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos
das Comissões de Transporte e de Educação; aprovação -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - 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 -  Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval  Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -  Fábio  Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
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Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 759/2007
Declara de utilidade pública a Folia de Reis Companhia Adorada dos

Três Reis do Oriente, com sede no Município de Capinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Folia de Reis

Companhia Adorada dos Três Reis do Oriente, com sede no Município
de Capinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Zé Maia
Justificação: Instituída em novembro de 2003, a Folia de Reis

Companhia Adorada dos Três Reis do Oriente, de Capinópolis, é uma
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entidade de natureza cultural, recreativa e filantrópica.
Conforme estabelece o art. 2º de seu estatuto, constituem suas

finalidades, entre outras, realizar os tradicionais festejos da Folia de
Reis, divulgar, defender e promover a cultura popular brasileira,
principalmente o folclore.

Vale salientar que, nos termos do art. 11, parágrafo único, e do art.
33, § 2º, do aludido regimento, os seus Diretores, Conselheiros e
sócios não são remunerados, e, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra entidade congênere.

Uma vez que a instituição atende aos requisitos legais para que
possa receber o pretendido título declaratório de utilidade pública,
contamos com a anuência dos nobres 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 N° 760/2007
Institui a Política Estadual de Descentralização de Emissão de

Carteiras de Identidade - Identidade na Escola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Descentralização de

Emissão de Carteiras de Identidade - Identidade na Escola -, que será
desenvolvida, anualmente, pelas Secretarias de Estado de Defesa
Social e de Educação, em conjunto com o Instituto de Identificação do
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de:

I - criar uma comissão itinerante de profissionais aptos a emitirem
carteiras de identidade nas escolas da rede estadual de ensino e nas
municipais conveniadas com o Estado;

II - facilitar a emissão de carteiras de identidade aos estudantes
regularmente matriculados nas redes estadual e municipal de ensino.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de criação
da comissão que trata o inciso I e suas atribuições, bem como as
competências dos órgãos estaduais envolvidos serão estabelecidas
em regulamento.

Art. 2º - São diretrizes da política instituída por esta lei:
I - a garantia de acesso à emissão de carteiras de identidade
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anualmente nas escolas;
II - a participação de profissionais cedidos pela Secretaria de Estado

de Defesa Social em conjunto com o Instituto de Identificação do
Estado de Minas Gerais aptos à emissão de carteiras de identidade;

III - a participação de profissionais da Secretaria de Estado de
Educação na feitura do cronograma de atividades dos profissionais de
que trata o inciso anterior, que deverá coincidir com o período letivo
do calendário escolar;

IV - o estímulo à cidadania e à valorização do indivíduo;
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao Estado:
I - implantar programa anual e projeto que efetiva a Política Estadual

de Descentralização de Emissão de Carteiras de Identidade -
Identidade na Escola;

II - selecionar e cadastrar as escolas da rede estadual e municipal
de ensino para a participação do Identidade na Escola;

III - destacar os profissionais que farão parte da comissão que irá
realizar o Identidade na Escola;

IV - formalizar o convênio das Secretarias de Estado de Defesa
Social e de Educação com o Instituto de Identificação do Estado de
Minas Gerais;

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é proporcionar aos

estudantes a oportunidade de terem acesso à carteira de identidade
de forma ágil e não burocrática, evitando que tenham sacrifícios
pessoais para poder exercitar um direito inerente a todo cidadão.

É sabido que os postos responsáveis pela emissão de carteiras de
identidade estão com o atendimento precário devido às grandes filas e
ao reduzido número de funcionários. Com a implementação da
Política Estadual de Descentralização de Emissão de Carteiras de
Identidade, instituída por este projeto de lei, gradativamente, a
demanda por confecção de carteiras de identidade nos postos de
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identificação será reduzida pelo atendimento dos estudantes no
estabelecimento de ensino onde estudam, uma vez que a maior parte
dos solicitantes são jovens estudantes.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio
de todos os ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 761/2007
Dá nova redação ao § 3° do art. 30 da Lei n° 14.309 , de 19 de junho

de 2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3° do art. 30 da Lei 14.309, de 19 de  junho de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30 - (...)
§ 3° - Os remanescentes da mata seca, caracterizado s pelo

complexo de vegetação da floresta estacional decidual, caatinga
arbórea, caatinga arbutiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas
associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e vazante
e seus estágios sucessionais, terão a sua conceituação e as
modalidades de uso definidas em lei específica, respeitado o direito de
propriedade, com as limitações estabelecidas pela legislação vigente,
observado o princípio da garantia de indenização quando a restrição
de uso afetar a potencialidade econômica do imóvel rural e ultrapassar
o percentual estabelecido por esta lei, em caráter geral, para a área
de reserva legal."

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Os remanescentes da mata seca, caracterizados pelo

complexo vegetacional representado pela floresta estacional decidual,
caatinga arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas associadas com
afloramentos calcários e outros, mata ciliar vazante e seus estágios
sucessionais, terão a sua conceituação e as modalidades de uso
definidos em lei específica para disciplinar as modalidades de uso do
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bioma.
De acordo com o art. 14 da Lei 14.309, de 19/6/2002, considera-se

reserva legal a área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, ressalvada a de preservação permanente, representativa
do ambiente natural da região e 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, equivalente a, no mínimo, 20% da área total
da propriedade.

Já o § 2° desse mesmo artigo estabelece que “fica c ondicionada à
autorização do órgão competente a intervenção em área de reserva
legal com cobertura vegetal nativa, onde não serão permitidos o corte
raso, a alteração do uso e a exploração com fins comerciais,
ressalvados os casos de sistemas agroflorestais e o de ecoturismo”.

Na redação anterior do art. 30 da Lei nº 14.309, de 2002, era
atribuída competência ao Copam para dispor sobre as matas atlântica
e seca, veredas, cavernas, campos rupestres, paisagens notáveis e
outras unidades de interesse ecológico e ao IEF competência para
dispor sobre as mesmas unidades enquanto não houver disposição do
Copam a esse respeito.

Diante desse dispositivo, surgiu a Deliberação Normativa nº 72, de
2004, e logo a seguir em sua substituição a de n° 7 3, que “estabelece
normas orientadoras para o uso sustentável do solo nas regiões de
ocorrência de mata seca no norte de Minas Gerais”.

Ocorre que, com essa deliberação, a limitação na restrição de uso
da propriedade rural ficou totalmente ao arbítrio do Copam sem
nenhuma compensação financeira reparatória pelos prejuízos
provocados aos proprietários que tiverem seus imóveis afetados na
sua potencialidade econômica, surgindo assim, uma grande polêmica
em torno do assunto e da competência outorgada ao Copam.

O fato é que no Norte de Minas, por ser uma região bastante pobre,
a população não tem alternativas a não ser trabalhar com a terra. E
devido a essa restrição na propriedade ainda maior, sem nenhuma
compensação financeira, a vida não só dos produtores regionais se
tornou mais difícil, como também de todo trabalhador rural que
depende desse tipo de emprego para sustentar a sua família.
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Ora, é incontestável a importância do meio ambiente para a nossa
sobrevivência, mas também é verdade que o meio ambiente é valor
de interesse público e beneficia toda a sociedade. Não é justo nem
mesmo legal que o custo desse benefício seja suportado apenas por
alguns, quando todos são beneficiados. Nessas circunstâncias, a
orientação jurídica tem inclinado por entender o fato como servidão
administrativa onerosa (para o proprietário), portanto, suscetível de
indenização.

A Constituição Federal, em seu art. 225, é extremamente clara
quando diz que o poder público e a coletividade têm o dever de
defender e preservar o meio ambiente. Assim, não é justo que se
imponham todos os ônus exclusivamente sobre o proprietário do
imóvel. Por “coletividade” entende-se todo o povo, toda a sociedade.
Assim diz o mencionado artigo:

“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 sociedade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”.

Por outro lado, a Constituição Federal também é clara ao
estabelecer como direitos individuais que:

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem dist inção 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: .....

XXII - é garantido o direito de propriedade.”
Ressalte-se, ainda, o direito de propriedade, que, no Direito Civil,

consiste na fruição plena e exclusiva por uma pessoa de um
determinado bem corpóreo, abrangendo as prerrogativas de usar,
gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem indevidamente a detenha,
o qual ganha, no Direito Público, como bem observa Celso Ribeiro
Bastos, a condição de:

“o anteparo constitucional entre o domínio público e privado. Nesse
ponto reside a essência da proteção constitucional: é impedir que o
Estado, por medida genérica ou abstrata, evite a apropriação
particular dos bens econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a
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sacrificá-la mediante processo de confisco”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em

geral, tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de
propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenização
das matas e revestimentos florestais que recobrem áreas dominiais
privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restrições
administrativas impostas pelo poder público.

A circunstância de o Estado dispor de competência para criar
reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os
princípios que tutelam, em nosso sistema normativo -, o direito de
propriedade.

Como se percebe, a tendência predominante no Judiciário é pelo
acolhimento da indenização.

No entanto, no decorrer de várias discussões , surgiu a Lei nº
15.972, de 2006, que subtraiu do Copam a competência para, por
meio de ato infralegal, regulamentar o bioma mata seca. Agora, então,
a conceituação e as modalidades de uso serão definidas em lei
específica.

Portanto, este projeto é para resguardar, caso continue essa maior
restrição na propriedade (mata seca), e para que haja uma
compensação financeira, pois é necessário um equilíbrio entre a
questão ambiental e a social, não prejudicando nem o meio ambiente
nem a sociedade como um todo.

Sabemos que dependemos do meio ambiente para sobreviver, mas
sem fonte de trabalho também não há vida.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste projeto.

- 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 762/2007
Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular em

estabelecimentos bancários.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso de telefone celular, por clientes e

usuários em geral, em compartimento onde operem caixas de
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atendimento ao público e no interior de agências bancárias localizadas
no território do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os aparelhos celulares só serão admitidos nos
referidos recintos, se desligados.

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, 11 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: A popularização do uso de telefones celulares é uma

realidade visível em nossa sociedade. A sua utilização tornou-se tão
disseminada e corriqueira que, a todo o momento, encontramos
pessoas acionando seus celulares nos mais diversos locais e
situações do dia-a-dia; entretanto, em determinadas situações, o uso
desse aparelho compromete a segurança da coletividade, que sofre
com a ação de criminosos que se valem do celular para cometer
diversos delitos. É público e notório, que os criminosos vêm utilizando
o aparelho celular para praticar condutas delituosas nas imediações
das agências bancárias, quando através de aviso prévio da
movimentação de somas expressivas de dinheiro por clientes e
usuários em geral, confirmam o melhor momento para efetivar a ação
criminosa.

Convém pontuar que, no Estado do Rio Grande do Sul, já existe um
projeto de lei que trata do mesmo assunto. Tal fato, demonstra a
vontade dos parlamentares de concretizar uma norma que coiba esse
tipo de ação criminosa.

Consciente da importância que que tal iniciativa tem para a
segurança da coletividade, submeto este projeto ao juízo desta douta
Casa Legislativa.

- 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 763/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no Município de Virgem da
Lapa.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no
Município de Virgem da Lapa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A  Associação  dos Moradores do Bairro Novo

Horizonte - Ambanhe -, de Virgem da Lapa, com seu estatuto
registrado no cartório de pessoas jurídicas sob o nº 378, é sociedade
civil sem fins lucrativos.

Esta entidade tem por finalidades congregar órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições sociais da comunidade; reunir
recursos disponíveis, materiais, humanos e assistenciais, por meio da
união de esforços, pondo-os à disposição da comunidade, para
execução dos programas de desenvolvimento dos seus membros
associados; trabalhar pelo desenvolvimento cultural, visando à
melhoria de vida e ao bem-estar social, entre outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 764/2007
Acrescenta parágrafo no art. 9° da Lei 14.130, de 1 9 de dezembro

de 2001, que dispõe sobre a prevenção de incêndio e pânico no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se no art. 9° da Lei 14.130, d e 19 de dezembro

de 2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 9° - (...)
Parágrafo único - Em edificações e espaços condominiais a que se

refere o “caput” deste artigo, cada condômino, por espaço, loja ou
apartamento que não seja de uso comum do condomínio, poderá
elaborar e executar apenas o projeto referente à sua fração ideal,
quando não houver consenso ou houver expressa recusa do
condomínio quanto à realização das obras ou à implantação dos
equipamentos de que trata esta lei.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: Recebo da Câmara Municipal de Patos de Minas a

Indicação n° 31/2007, de 14/2/2007, de autoria do V ereador Sílvio
Gomes de Deus, aprovada na Reunião Plenária de 13/2/2007, que
capeou a justificação apresentada quando de sua aprovação, a qual
cuido de transcrever na íntegra. Assim:

“A Lei nº 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra
incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais vem causando
transtornos aos comerciantes e aos prestadores de serviços
instalados em edifícios de condomínios, principalmente às farmácias
de nossa cidade.

Conforme especifica esta lei, os prédios comerciais, industriais, de
prestação de serviços ou residenciais têm de fazer e executar o
projeto de prevenção de incêndio; entretanto, quando se trata de
prédios em condomínio, alguns condôminos não acatam a
determinação de se fazer o projeto de segurança, o que impossibilita,
no caso específico das farmácias instaladas nestes edifícios,
conseguirem o alvará de funcionamento, pois a vigilância sanitária só
autoriza o funcionamento com a licença do Corpo de Bombeiros, e,
sem essa licença, o farmacêutico não pode adquirir remédios dos
laboratórios.

O certo, é que, o legislador exige que o projeto de segurança contra
incêndio seja feito contemplando por inteiro o edifício, com todas as
suas repartições.

Nosso objetivo, em fazer esta indicação, é reivindicar a alteração na
legislação de forma que cada condômino, por espaço, loja ou
apartamento, que não seja de uso comum do condomínio, possa
elaborar e executar apenas o projeto de sua fração ideal, quando não
houver a cooperação do condomínio.

Este pedido foi feito pelos farmacêuticos em reuniões com este
Vereador, o Comandante do Corpo de bombeiros e representante do
Executivo Municipal”.

Posteriormente, com data de 15/2/2007, recebo manifestação
conjunta da Bancada do PFL assinada pelos Vereadores Bartolomeu
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Ferreira Ribeiro, Eustáquio José da Silva, João Batista Donizetti da
Cruz, e do PP, subscrita pelos Vereadores José Carlos da Silva e
Otaviano Marques de Amorim, dando-me conta do apoio integral
dessas bancadas à indicação apresentada sobre a “ ... premente
necessidade de se alterar a Lei nº 14.130” e insistindo em que eu
apresente projeto que possibilite a concretização dos desejos de
empresários patenses.

Trata-se, portanto, de uma solicitação nascida da vivência de
contribuintes e de suas agruras no cumprimento de norma legal.
Entendo, portanto, que esta é a maior razão para que o Plenário desta
Casa aprove este 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 765/2007
Permite, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a realização de

eventos denominados rodeios e vaquejadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É permitida, no âmbito do Estado de Minas  Gerais, a

realização de eventos denominados rodeios e vaquejadas, desde que
com a presença e fiscalização de médico veterinário.

Art. 2° - Os órgãos estaduais competentes, que trat am de animais e
saúde pública, deverão ser comunicados acerca do local, da data e da
hora do espetáculo, com antecedência mínima de sete dias.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a inclu ir no calendário
turístico e esportivo estadual os eventos denominados festas de
rodeios e vaquejadas.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Os rodeios e as vaquejadas já se tornaram eventos de

grande porte no Norte de Minas, atraindo multidões e grande
movimentações de dinheiro e gerando muitos empregos, tanto direta
quanto indiretamente.

Nada mais justo do que incluir os rodeios e vaquejadas no
calendário turístico e esportivo do Estado, proporcionando, assim, a
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oficialização das referidas atividades, que a cada dia crescem mais
em nosso território e mantêm viva a cultura do nosso povo.

- 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 766/2007
Institui nos órgãos estaduais programa de estágio destinado a

alunos do ensino médio técnico de escolas profissionalizantes e dá
outras providências.

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

Educação, responsável por organizar o programa de estágio e o
processo de seleção, bem como por definir o número de vagas a ser
disponibilizado.

Art. 2º - Fica ainda instituído, nos termos desta lei, programa de
estágio destinado a alunos de escolas técnicas, nível
profissionalizante, das redes de ensino federal, estadual e municipais.

§ 1º - O preenchimento das vagas dar-se-á mediante processo
seletivo simplificado, via edital, do qual poderão participar jovens de
até vinte e um anos de idade que estejam cursando o ensino médio
técnico-profissionalizante.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Educação ficará responsável pela
elaboração e publicação do edital.

§ 3º - O número de vagas destinadas aos alunos ficará a cargo dos
órgãos da administração direta, devendo-se observar sempre a
necessidade do ente público para cada função a ser desempenhada.

§ 4º - No processo de seleção, em caso de empate, dar-se-á
preferência, sucessivamente, ao candidato que apresentar:

I - maior pontuação, no processo seletivo, na avaliação concernente
ao conhecimento de língua portuguesa e redação;

II - maior tempo de escola técnica, englobando-se as séries já
concluídas, inclusive as do ensino fundamental, e a que estiver em
curso;

III - menor renda familiar.
Art. 3º - O estágio será desenvolvido em órgãos da administração

direta, observada a adequação do grau de responsabilidade e
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complexidade das atribuições à formação e faixa etária dos
participantes.

Parágrafo único - A remuneração dar-se-á mediante concessão de
bolsa-estágio, cujo valor será definido pelo Poder Executivo.

Art. 4° - O estágio durará doze meses, improrrogáve is, com a carga
horária de quatro horas por dia.

Art. 5º - A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
a interveniência obrigatória da instituição de ensino.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7° - Poderão ser formalizadas parcerias com in stituições
privadas visando a ampliação do alcance do programa.

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade instituir

programa de estágio destinado a alunos de escolas técnicas que
estejam cursando as séries do ensino médio profissionalizante,
objetivando, inicialmente, a valorização do estudante do ensino
técnico.

Busca-se oferecer aos educandos a aquisição de novos
conhecimentos, que complementem os assimilados na escola, e o
acúmulo de experiência, alargando, dessa forma, suas oportunidades
e horizontes de inserção, depois de concluído o ensino médio, no
mercado de trabalho.

Cumpre asseverar, a esse respeito, que as implicações e os
resultados das medidas ora cogitadas serão expressivamente mais
abundantes e significativos no campo social, ao qual o escopo do
projeto está marcadamente relacionado, do que no administrativo, ao
qual apenas secundariamente se dirige o foco da proposição.

A escolha dos estagiários dar-se-á mediante processo seletivo
simplificado, podendo concorrer alunos que ainda não tenham
completado 21 anos. É aos adolescentes e aos recém-saídos da
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adolescência que o programa se dirige. Não só por isso se justifica a
restrição etária que o projeto prevê, mas também porque a
participação de adultos maiores de 21 anos criaria situação
extremamente desvantajosa para os demais alunos, colidindo com a
razão de ser do programa.  

A proposição prevê que o estágio seja desenvolvido ao longo de um
único período, improrrogável, de 12 meses. Ampliar para além de um
ano a duração do estágio implicaria, inevitavelmente, a redução do
número de alunos participantes, o que nos parece de todo indesejável,
mormente se considerarmos o objetivo maior do programa, que, como
já salientado, é de matriz social.  

Pela relevância social e gravidade do problema que a proposição
visa enfrentar, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para
a sua aprovação.

- 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 767/2007
Cria programa de doação de “kits” de materiais esportivos para

desenvolvimento de atividades envolvendo jovens e adolescentes das
escolas estaduais e municipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais, através da

Secretaria de Esporte e Juventude, responsável por organizar o
cadastramento e a distribuição dos “kits” esportivos.

Art. 2º - Cada “kit” deverá conter os seguintes materiais: duas redes
de voleibol, dois pares de redes para cestas de basquete, dois pares
de redes para traves de futsal, quatro bolas de futsal, quatro bolas de
voleibol, quatro bolas de basquete e quatro bolas de handebol.

Art. 3° - Cada instituição de ensino deverá cadastr ar os dados de
sua escola na Secretaria de Esporte e Juventude para o recebimento
do “kit” esportivo.

Art. 4° - Todas as escolas deverão também informar à Secretaria de
Esporte e Juventude a situação das quadras esportivas e das áreas
destinadas a essa atividade.

Art. 5º - Os “kits” esportivos deverão ser doados às instituições
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cadastradas anualmente.
Art. 6° - Poderão ser formalizadas parcerias com in stituições

privadas visando à ampliação do alcance do programa.
Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará a present e lei no prazo de

noventa dias a partir de sua publicação.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O programa de doação de “kits” de materiais esportivos

tem um caráter social relevante, pois através do esporte se podem
incluir os jovens de diversas faixas etárias na sociedade, afastando-os
da criminalidade.

O programa tem como base a reestruturação do departamento de
educação física das escolas, pois através das doações se alcançarão
bons resultados na prática de atividades físicas, possibilitando aos
jovens maior aprendizado. Nesse sentido, a instituição de ensino
equipada com os materiais esportivos doados, desenvolverão
atividades físicas que irão atrair jovens e crianças para as salas de
aula, conseqüentemente fortalecendo a educação. Além disso, o
programa tem como finalidade descobrir talentos dentro das escolas,
proporcionando uma condição física saudável.

Concluindo, o princípio básico dos esportes na escola é a inclusão,
ou seja, o de que todos os alunos devem participar da aula, dispondo
de várias quadras e muito material disponível, como redes e bolas.
Logo, temos conhecimento de seu valor enquanto atividade de lazer -
seja praticando-o, seja apenas assistindo à sua prática - ou ainda, e o
mais importante, enquanto um valioso elemento educativo que serve
para o reforço de valores morais adequados e hábitos que valorizam a
qualidade de vida. Indiscutivelmente, a importância dos esportes é
elevada na sociedade atual.

Pela relevância social e pela gravidade do problema, que esta
proposição visa a enfrentar, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação.

- 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 768/2007
Altera a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados os seguintes dispositivos, à Lei nº

14.130, de 19 de dezembro de 2001:
“Art . ... - Os imóveis tombados pelo patrimônio histórico ou situados

nas proximidades de monumentos históricos ou sítios históricos, nos
termos do regulamento, contarão com mecanismos de prevenção
acessória a incêndios, compreendendo, no mínimo:

I - Instalação de hidrantes em suas proximidades, de forma a
proporcionar a disponibilidade suficiente de água para atendimento
em caso de incêndio;

II - Instalação de mecanismos de detecção de início de incêndio, de
forma a proceder ao alarme necessário;

III - Proibição de armazenamento de grandes quantidades de
materiais inflamáveis, de forma a minimizar a propagação do fogo;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: A ocorrência de grandes incêndios tem contribuído para

que o poder público no Estado seja obrigado a adotar providências
para garantir melhores condições de segurança sobretudo nas
edificações históricas.

Após o impacto provocado por grandes sinistros, sobretudo na
região de Ouro Preto, a sociedade mobilizou-se e propôs medidas,
algumas das quais devem ser adotadas pelo poder público, a fim de
melhorar as condições de segurança contra incêndios e pânico.

Logo após o incêndio que destruiu o antigo Hotel Pilão em Ouro
Preto, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura - Unesco - decidiu apoiar a criação de um movimento de
voluntariado pela prevenção contra incêndio, aproveitando
experiências de participação da comunidade, desde a conservação
dos seus imóveis até a adoção das primeiras medidas de combate. A
Unesco foi precursora do movimento, que ganhou o nome de Chama -
Consciência e Prevenção contra o Fogo e teve como marca um anjo
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tocheiro.
É de extrema importância a criação de mecanismos legais de

prevenção nas cidades coloniais mineiras devido às suas
características desfavoráveis ao combate ao incêndio. Nessas
cidades, as edificações de maior interesse de preservação são
geralmente construídas muito juntas, com materiais altamente
vulneráveis ao fogo, além de aglomeradas em ruas estreitas.

Igrejas e edifícios públicos de maior porte possuem elementos
decorativos insubstituíveis - altares, forros, esculturas - onde não se
pode admitir que o fogo sequer comece, já que até mesmo um eficaz
jato de água para combatê-lo levaria consigo as obras de arte.

Movidos por tal preocupação tomamos a iniciativa de elaborar o
presente projeto de lei, que altera a Lei nº 14.130, de 19/12/2001,
preceituando que os imóveis tombados pelo patrimônio histórico ou
situados nas proximidades de monumentos históricos ou sítios
históricos contarão com mecanismos acessórios de prevenção contra
incêndios.

O projeto “sub examine” preceitua os mecanismos mínimos de
prevenção, mas, em respeito às competências e iniciativas do
Governador do Estado, atribui a este último a função de editar
regulamento instituindo os limites de alcance do dispositivo.

Contamos, pois, com a colaboração dos membros desta Assembléia
Legislativa para a proteção do patrimônico histórico de nosso Estado.

- 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 769/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais de Nossa

Senhora da Glória, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais

Nossa Senhora da Glória, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: A entidade Obras Sociais de Nossa Senhora da Glória,
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fundada em 20/5/70, é pessoa jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos, uma sociedade civil de caráter beneficente, assistencial e
educacional. Objetiva assistir famílias carentes e portadores de
deficiência física e mental, cooperar com os diversos movimentos
sociais da região do Morro Confisco, promover o desenvolvimento
integral de crianças em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo e
social, contribuindo para o exercício da cidadania.

Ao cumprir seus objetivos, a entidade presta grande benefício aos
moradores da comunidade em questão. Ademais, cumpre todos os
requisitos legais, 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 770/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com

sede no Município de Rio Pomba.
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 Rio Pomba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: A entidade é uma associação sem fins econômicos,

que promove eventos de caráter social, cultural, cívico e recreativo,
apoiando projetos, programas e ações voltados para esses setores e
que visem o desenvolvimento da cultura musical. Além disso, também
fomenta ações que mantenham viva a memória cultural popular
relacionada aos usos, costumes e tradições brasileiros, especialmente
no que se refere à música, disseminando nessa área o ensino
qualificado.

Cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o apoio desta
Casa para que seja reconhecida também pelo poder público a
nobreza desse trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
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o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 771/2007

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de
Rio Pomba.

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

Produtores Rurais de Rio Pomba, com sede em Rio Pomba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Em funcionamento há mais de trinta anos, o Sindicato

dos Produtores Rurais de Rio Pomba, entidade sindical de primeiro
grau, com sede e foro na cidade de Rio Pomba, base territorial
estendida ao Município de Silverânia, tem realizado importantes
trabalhos na região. A entidade promove estudos, coordena, defende,
protege e representa a categoria econômica dos ramos da
agropecuária e extrativismo rural, de atividades pesqueiras e
florestais, independentemente da área explorada, incluída a
agroindústria no que se refere às atividades primárias. Inspira-se na
solidariedade social, na livre iniciativa, no direito de propriedade, na
economia de mercado e nos interesses do País. Portanto, nota-se que
o trabalho realizado promove o desenvolvimento de setores
fundamentais, contribuindo para a efetivação de princípios
constitucionais.

Cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o apoio desta
Casa para que seja reconhecida também pelo poder público a
nobreza desse trabalho.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 364/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Leopoldo Portela Júnior
por sua posse como Defensor Público-Geral do Estado. (- À Comissão
de Administração Pública.)

Nº 365/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à RM Sistemas pelo transcurso do
21º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 366/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Comunidade Católica Palavra
Viva pelo transcurso do 12º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 367/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - pelo transcurso do
21º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 368/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Unimed - BH pelo transcurso do
36º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 369/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Jornal Primeira Linha pelo
transcurso do 10º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 370/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Minas Tênis Clube pelo
transcurso do 72º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 371/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Centro de Recuperação e
Reabilitação Vida Plena Crer - VIP pelo transcurso do 27º aniversário
de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 372/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Ceasa - MG pelo transcurso do
37º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 373/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira
pelo transcurso do 135º aniversário de sua fundação. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 374/2007, do Deputado Mauri Torres, em que solicita seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Sotero Silveira de
Souza, ex-Prefeito Municipal de Raul Soares, ocorrido em 4/4/2007,
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nesse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
Nº 375/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita

seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de providência
para a incorporação das creches no Sistema Estadual de Ensino, com
as informações que menciona.

Nº 376/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhado ofício à Secretária de Educação sugerindo a
realização de campanha pela regularização de todas as creches em
funcionamento no Estado, com vistas a adequá-las aos requisitos
exigidos para sua inclusão como beneficiárias do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização
dos Profissionais da Educação - Fundeb. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

Nº 377/2007, da Comissão de Participação Popular, em que pleiteia
seja encaminhado ofício à direção da Fhemig solicitando instalação de
elevador no ambulatório da Colônia Santa Izabel. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 378/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao Diretor-
Geral do DER-MG informações sobre a situação em que se
encontram os trechos de rodovias que ligam os Municípios de
Guiricema e Miraí, o Município de Miraí e o entrocamento da BR-120,
a BR-120 e o Município de Guiricema, e os Municípios de Ubá e
Guidoval.

Nº 379/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao
Comandante da 7ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual
informações sobre as estatísticas de acidentes ocorridos nas rodovias
estaduais de Minas Gerais, apontando os locais de maior incidência,
denominados “pontos negros”.

Nº 380/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao Diretor-
Geral do DER -MG informações sobre os resultados das provas de
carga executadas nas obras dos viadutos de transposição da Rua
Jacuí, na Av. Cristiano Machado, nesta Capital.

Nº 381/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de informação ao Governador e ao Vice-
Governador do Estado solicitando-lhes esclarecimentos sobre as
aposentadorias dos profissionais da educação designados para o
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exercício da função pública que já implementaram todos os requisitos
constitucionais para tal ato, conforme previsto no inciso III do § 1º do
art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.

Nº 382/2007, da Comissão de Educação, em que pleiteia seja
solicitada ao Diretor II da Superintendência Regional de Ensino de
Governador Valadares a relação dos professores lotados na Escola
Estadual Joaquim Eleto, no Município de Virgolândia, acompanhada
de cópias dos contratos celebrados com os professores contratados.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 383/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de providência à Secretaria de Desenvolvimento
Social - Sedese - para a inclusão do Campo do Ferroviário Esporte
Clube de Lagoa da Prata no Programa Campos de Luz.

Nº 384/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado pedido de providência ao Secretário de Defesa
Social para a criação e instalação de uma delegacia especializada em
crimes contra a mulher no Município de Além Paraíba.

Nº 385/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Governador do Estado pelo
lançamento do Centro Administrativo de Minas Gerais, que abrigará
todos os órgãos públicos estaduais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Educação e de Transporte e dos Deputados Carlos Mosconi e Eros
Biondini.

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 Weliton Prado em que pleiteia sejam solicitadas ao
Presidente da Copasa-MG as informações que menciona acerca do
reajuste e da revisão das tarifas de água autorizados nos termos da
Resolução nº 22/2007, da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais - Cetec - pelo transcurso do 35º aniversário de sua fundação.

Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. Leopoldo Portela Júnior por sua nomeação
como Defensor Público-Geral do Estado.

Do Deputado João Leite em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Cohab pelo recebimento do prêmio “Selo do
Mérito 2006”, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs, em
face do trabalho desenvolvido no Programa Lares Geraes.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Segurança Pública.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, demais membros da

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cumpre-me neste momento,
em nome dos companheiros, manifestar ao nosso Presidente Alberto
Pinto Coelho nosso constrangimento e sentimento pelo falecimento de
sua mãe.

Ocupo esta tribuna para anunciar uma outra morte: a de uma moça
de 20 anos, chamada Ana Paula, funcionária do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do meu Município de Teófilo Otôni,
diagnosticada com dengue, entre os mais de 4 mil casos que já
ocorreram naquela cidade.

Quero comunicar aos companheiros que, de forma lamentável,
tenho de ocupar esta tribuna para pedir, como já o fiz por ofício, ao Sr.
Ministro da Saúde e ao Sr. Secretário de Estado de Saúde
intervenção federal ou estadual no SUS de Teófilo Otôni.

Por que o fiz? Tão logo assumiu a Prefeitura, a atual Prefeita fechou
a fábrica de remédios, fechou o hospital municipal, fechou 11 dos 14
PSFs, demitiu centenas de agentes comunitários de saúde. E a morte
da Ana Paula me fez refletir: seria possível manter meu silêncio nesta
Casa ante a gravidade da situação do sistema de saúde em minha
terra?

Dos quatro hospitais, um era municipal e foi fechado. Hoje o Diretor
do Hospital São Lucas, Dr. Wilson Pires, pediu descredenciamento do
SUS. Anteontem, o Diretor do Hospital Vera Cruz telefonou-me
pedindo que eu conseguisse uma oportunidade de alugar o prédio do
hospital, que está fechando as portas.
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O Hospital São Vicente de Paulo é de baixíssima resolubilidade.
Distritos e povoados, num total de 10, não recebem médicos
exatamente há dois anos e dois meses. Não há remédio, não há
medicamento de nenhuma espécie, nem para hipertensos nem para
casos mais urgentes.

O mais dramático, companheiros, é que a Prefeitura não consegue
transportar os doentes que têm radioterapia e quimioterapia marcadas
em Belo Horizonte. Então, está sendo remarcada a quimioterapia, e
isso significa que o processo de morte das pessoas com câncer do
nosso Município está sendo acelerado. Pior ainda, desde dezembro
do ano passado, não temos Secretário de Saúde, e a Chefe de
Gabinete, que não tem especialidade nenhuma na área, ocupa essa
Secretaria.

Mais dramático que tudo isso, Deputados, é que a farmácia que
tínhamos, uma fabriqueta de remédio manipulado que produzia 42
medicamentos foi fechada. Os sais estocados foram doados ao
Município de Itambacuri.

São 63 Municípios do Nordeste mineiro, do Sul da Bahia e do Norte
do Espírito Santo que aportam em Teófilo Otôni em busca de
tratamento de saúde especializada. Hoje, o hospital de alta
resolubilidade que lá existe recebe o seu pagamento, o repasse do
dinheiro do SUS, com 60, 90 dias de atraso. Ontem, na Central de
Regulação de Leitos do Estado, havia 60 pacientes encaminhados,
sendo 37 deles para a ortopedia. Hoje o Hospital Ortopédico entrega
os serviços, e não mais atenderá ortopedia em Teófilo Otôni.

Desde a nossa posse, temos conversado com o Secretário Marcus
Pestana com o objetivo de avaliar a forma de se fazer uma
intervenção. Os 150 mil habitantes de Teófilo Otôni e a população dos
seus 63 Municípios não podem continuar pagando o alto preço do
desacerto administrativo, do descalabro administrativo; sobretudo da
desumanidade do poder público municipal, ao destruir, desmantelar
um sistema de saúde que realizava 1.250.000 atendimentos por ano.
Então, ao longo dos últimos anos, contávamos com 1.250.000
atendimentos anuais, hoje estamos submetidos a 250 mil.

Todos sabem que se trata de uma região carente, difícil. Vivemos
até hoje da mística do Jequitinhonha e do Mucuri, da poesia, da
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canção, de chorar a pobreza, como tantos choraram a pobreza do
Nordeste, até criarem a indústria da seca. Temos a indústria do
Jequitinhonha, do Mucuri, a indústria da desgraça e da miséria. Ainda
se fala muito, ainda se canta muito a nossa desgraça, embora
sejamos uma região rica, pois o que nos falta é oportunidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso verificarmos o que está
acontecendo na cidade pobre de Teófilo Otôni. Das cidades pobres do
Estado de Minas, ela é a que mais polariza. São 63 Municípios em
volta de Teófilo Otôni que dependem do sistema estadual de
educação, de saúde, de assistência social. Devo confessar aos
senhores que tenho mantido silêncio - todos devem ter observado que
não tenho falado -, mas a situação na minha cidade é muito, muito
complicada. Lamentavelmente, não há reação da Câmara de
Vereadores, e a imprensa está toda manietada, manipulada pelo
poder público municipal.

É preciso que esta Assembléia, a Casa do povo mineiro, os
companheiros, Deputados, Deputadas, Sr. Presidente, me permitam
falar, nesta hora, de uma coisa muito triste.

O nosso povo está sendo massacrado, espezinhado. Está sem
nenhum tipo de suporte no atendimento à saúde, além de outros fatos
administrativos que comentaremos em outra ocasião.

É lamentável verificar algumas situações. O Distrito de Rio Pretinho,
por exemplo, fica a quase 70km da cidade. Quando chove, o médico
não tem como chegar até lá. Quando Prefeito, fui acusado de deixar
de atender o Distrito por 45 dias porque não havia estrada. Há dois
anos e dois meses nenhum médico vai a Rio Pretinho.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Cumprimento-o pela fala.
Ao escutar sua preocupação com a saúde e a administração de sua
cidade, não poderia deixar de me lembrar de Corinto, cidade pela qual
tenho carinho muito especial e da qual sou cidadão honorário. Já
realizamos audiência pública para discutir a situação da saúde da
cidade. O Secretário Marcus Pestana esteve em Corinto.
Conseguimos uma verba para abrir o bloco cirúrgico da Santa Casa,
além de recursos por meio de emenda e dinheiro da secretaria.

Entretanto, a administração de Corinto também está doente, está no
CTI. Não há empenho por parte da administração para resolver a
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situação da cidade, que fica no centro de Minas Gerais, distante 40km
de Curvelo. A estrutura da Santa Casa poderia atender Corinto, Santo
Hipólito, Monjolo, Augusto de Lima e Buenópolis. Por causa de
picuinhas políticas da cidade, as pessoas estão morrendo, deixando
de ser atendidas. Os médicos não ficam na cidade, e a situação é de
calamidade. Lamento e espero que, com trabalho e empenho, V. Exa.
possa levar vida para sua cidade. Conto com seu apoio para que
levemos para Corinto saúde, progresso e desenvolvimento. Se Deus
quiser, no ano que vem colocaremos pessoas competentes na
administração da cidade, que está um verdadeiro caos. Isso sem falar
da dengue, cujo foco é grande na cidade.

Já conversamos com o Secretário e seu adjunto. Falamos com a
Juíza. Tentamos um termo de ajustamento de conduta. Porém, ao
chegar lá, conversa-se com a Prefeitura e a administração da Santa
Casa, e as pessoas ficam como massa de manobra, indo de uma
cidade para outra. Muitas vezes, é preciso que venham para Belo
Horizonte para uma cirurgia ou atendimento. Obrigado e parabéns.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
colega da Câmara dos Deputados, desta Casa e do nosso PMDB. É a
primeira vez que V. Exa. assoma à tribuna desta Casa num
pronunciamento oficial. Esse acontecimento deve ser festejado por
todos nós, pois a Assembléia ganha em qualidade toda vez que V.
Exa. se manifesta. Sabemos que o fará sempre que seus munícipes
necessitarem de sua corajosa fala.

V. Exa. foi um excelente Prefeito em Teófilo Otôni e grande
Deputado Federal. É um nome inscrito na história da região do Vale
do Mucuri e do Leste de Minas.

Tenho certeza de que a contribuição que V. Exa. dará a esta Casa
será inestimável. Por essa razão, ouvi com atenção o seu
pronunciamento, consistente e efetivo, que, mais uma vez, V. Exa. faz
em defesa da sua querida Teófilo Otôni. Honra-nos tê-lo aqui
participando desta legislatura. Conte com o nosso apoio. Nós, que
somos galvanizados no trabalho do Norte de Minas, estaremos juntos
a V. Exa. trabalhando pela região do Mucuri e pelo nosso Estado de
Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
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Muito me honra estar incorporado à bancada do Norte.
A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Serei breve. Quero

cumprimentá-lo e dizer o quanto Teófilo Otôni é importante como pólo
da região do Mucuri. Permita-me apenas fazer uma consideração em
relação à cidade e à ex-Deputada, querida por todos, Prefeita Maria
José Haueisen.

Teófilo Otôni, como todas as cidades, realmente enfrenta
dificuldades. Não é fácil governar uma cidade com tantos problemas,
no entanto é certo o crescimento dos programas sociais nessa cidade.
Recentemente participei da assinatura do programa Saneamento para
Todos, serão mais de 30 milhões destinados pelo Ministério das
Cidades a Teófilo Otôni. Além disso, a construção da Universidade
Federal do Mucuri e do Jequitinhonha, grande conquista não apenas
de Teófilo Otôni, mas também de toda a região do Mucuri, criará
oportunidades para a juventude, tornando a cidade de Teófilo Otôni
um pólo regional.

Quero deixar o registro: há dificuldades a serem superadas, mas há
também muitos acertos. Portanto, parabenizo a cidade pela escolha
de uma Prefeita séria e honesta como a Maria José Haueisen.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte da Deputada Elisa
Costa. Sr. Presidente, quero apenas concluir o meu pronunciamento.

Os 12 postos de saúde que temos em Teófilo Otôni - seis na cidade
e seis na zona rural - são atendidos por apenas quatro médicos. Nesta
administração municipal, 39 médicos saíram do sistema público,
pediram demissão.

A Promotoria de Justiça fez um termo de ajustamento de conduta -
TAC - que deveria ter sido cumprido no dia 31 de janeiro, mas foi
absolutamente descumprido, integralmente. Por incrível que pareça, a
Promotoria, que tanto me acicatou quando eu era Prefeito, renovou o
TAC em função de uma certa amizade entre a Promotoria e a Prefeita
da nossa cidade.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei rápido. Sei que o seu
tempo está esgotado, mas não poderia deixar de dar testemunho
pessoal do seu trabalho à frente da Prefeitura de Teófilo Otôni. Como
Secretário de Estado, tive oportunidade de conhecer as cozinhas
comunitárias que atendiam grande parte da população. Lembro-me,
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com carinho, desse trabalho realizado em favor da população pobre
de Teófilo Otôni. Portanto, aproveito o aparte para parabenizá-lo por
aquele trabalho realizado. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado João Leite.
Almoçamos juntos numa cozinha comunitária. Eram 23 cozinhas, mas,
lamentavelmente, foram fechadas no dia 1º/1/2005 pela atual Prefeita.

O problema de alimentação da população não é prioritário naquele
Município, pois existem outros programas e outros interesses. A
Deputada Elisa Costa anuncia 30 milhões, mas, na verdade, a
capacidade de endividamento do Município não ultrapassa os 7
milhões.

Obrigado, Sr. Presidente, no final da reunião voltarei, pelo art. 70, a
este assunto e a outros de interesse da minha região.
  * - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o
Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos acompanha pelas galerias, que são bem-
vindos, e pela TV Assembléia, boa tarde.

Montes Claros, depois de amanhã, será palco de um grande
acontecimento: a posse do novo Arcebispo da nossa cidade, D. José
Alberto Moura, em substituição ao querido Arcebispo D. Geraldo
Magela de Castro.

A Arquidiocese de Montes Claros, uma das maiores de Minas Gerais
em extensão territorial, abrange mais de uma centena de Municípios e
teve sua implantação ainda pelo Papa João Paulo II. O Arcebispo D.
Geraldo promoveu a criação e a instalação da Arquidiocese da nossa
cidade. Em virtude do limite de idade, D. Geraldo Magela de Castro
deixa a Arquidiocese, e, em seu lugar, vem o Arcebispo D. José
Alberto Moura, nascido e sagrado bispo em Ituiutaba. Depois, foi bispo
em Uberlândia e, naquele Município do Triângulo Mineiro, consolidou
o seu trabalho, de grande importância, incentivando principalmente o
Ensino Superior, porque foi ele quem criou a Universidade Católica
naquela cidade.

Em Montes Claros, que se tornou uma capital universitária da região
Norte de Minas e do Sul da Bahia, depois de amanhã toma posse
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oficialmente, como arcebispo, S. Exa. Revma. D. José Alberto Moura,
e há uma grande expectativa de que consiga implantar, na cidade,
mais uma opção de ensino superior, se não gratuito, pelo menos em
uma condição que atenda à grande maioria das pessoas com baixo
poder aquisitivo.

Em nome do povo de Montes Claros e do Norte de Minas, posso
dizer que aqui estou para saudar e dar as boas-vindas ao Arcebispo
D. José Alberto Moura, pela sua assunção à Arquidiocese de Montes
Claros, augurando que possa fazer um brilhante trabalho, continuando
a obra magnífica realizada por D. Geraldo Magela de Castro.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tivemos hoje uma boa notícia para
os Prefeitos mineiros e brasileiros. O Presidente Luiz Inácio anunciou
publicamente que concederá 1% de aumento ao Fundo de
Participação dos Municípios, para melhorar a arrecadação dos
Municípios brasileiros. Muitas vezes, desta tribuna, ouço críticas à
atuação do Presidente, mas tenho certeza de que, desta vez, os
justos terão que falar a verdade, e ela é positiva e será para aplaudir
S. Exa.

Dir-se-ia que 1% é muito pouco, porque são apenas
R$1.500.000.000,00 para serem distribuídos a todos os Municípios
brasileiros, o que daria um valor pequeno a cada um deles. Talvez,
diante da dificuldade por que passam os Municípios brasileiros, seja
um valor menor do que a expectativa, mas, em nossa região, estamos
acostumados a dizer “muito obrigado” com muito ou com pouco.
Embora seja menos do que a necessidade, talvez menos do que a
expectativa, já é uma benesse, uma ajuda para pequenos Municípios
da nossa região, do nosso Estado e do Brasil, que terão a
possibilidade de uma melhoria no atendimento básico primário -
saúde, educação e serviços básicos. Portanto quero aplaudir a
iniciativa do Presidente Luiz Inácio em conceder esse 1%,
aumentando em R$1.500.000.000,00 o FPM.

Mas esperamos, é claro, que S. Exa., com seus estudos na área
econômica, consiga melhorar e diminuir a grave e má distribuição do
bolo da riqueza nacional, que infelizmente, herdado de gestões
anteriores - de governos anteriores -, mostra um quadro triste de
grande concentração de renda nas mãos do governo federal, com
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menos receita nos governos estaduais e menos ainda nos Municípios.
Confiamos que o Sr. Presidente Luiz Inácio da Silva consiga melhorar
ainda mais a situação para os Municípios brasileiros.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
quero parabenizar V. Exa. e também o Presidente Lula, pelo
cumprimento da sua promessa de atender os Municípios. Com 1%, o
FPM dará um oxigênio às Prefeituras, que já estão no vermelho há
muito tempo.

E como V. Exa. disse, ainda há muito o que se discutir quanto a
essa concentração no governo federal. Temos debatido esse tema
nesta Casa, na Câmara e no Senado, uma melhor distribuição para
que haja mais distribuição de renda e progresso nas cidades.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Ainda aguardamos uma reforma
tributária, que será enviada com um novo conceito para o Congresso
Nacional, a qual certamente aquinhoará os Municípios com mais
verbas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Gostaria, Deputado Luiz
Tadeu Leite, de registrar que ontem entrei com um requerimento junto
à Comissão de Transporte desta Casa relativo à BR-040, na qual V.
Exa. passa com freqüência. Registro o transtorno havido nesse final
da Semana de Páscoa, no trecho entre Corinto e Belo Horizonte, com
205km. Para percorrer o trecho de Belo Horizonte a Curvelo, Corinto e
Augusto de Lima, geralmente gastam-se de 2 a 2 horas e 30 minutos.
Nesse final de semana, foram necessárias de 5 horas e 30 minutos a
6 horas.

Pedi, por meio desse requerimento, providências do DNIT quanto à
barreira de Sete Lagoas, onde se colocaram quebra-molas, ou melhor,
quebra-carros, o que, no meu entender, não é permitido. Estive
naquela barreira, onde conversei com o inspetor responsável.
Estamos pedindo ao DNIT providências para que sejam retirados
esses quebra-molas, que vêm dificultando a vida de muitas pessoas
que passam pela BR-040.

Hoje conversei com o Sr. José Élcio, Presidente do DER, quanto à
MG-220, que ligará o trevo da BR-135, de Curvelo até Santo Hipólito e
Monjolos, cujo projeto deve ser concluído até agosto. A informação
que obtive é que, entre agosto e setembro, estará sendo feita a
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licitação da obra. No próximo ano, se Deus quiser, teremos a MG-220
asfaltada para o progresso e desenvolvimento de Corinto, Santo
Hipólito e Monjolos. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço o aparte do nobre
Deputado Célio Moreira. Sou um dos Deputados que ainda vão para
Montes Claros de carro, com minha família, como fiz na Semana
Santa. Na volta, pude passar por essa rodovia que V. Exa. cita.
Concluí que realmente a situação piorou, pois eles interromperam
uma pista, com isso houve um acúmulo enorme de veículos no
domingo, na estrada que liga nossa região a Belo Horizonte. V. Exa.
está de parabéns pelo assunto que ora levanta.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em Montes Claros já foi iniciada a
obra de construção da fábrica de biodiesel, combustível renovável,
nascido de uma matéria-prima de nossa própria região. Porém, o
governo federal ainda não teve tempo para cuidar previamente de
incentivar o plantio, nos Municípios, da matéria-prima para abastecer
e atender à demanda da fábrica que, em poucos meses, estará em
funcionamento. Não há produção de mamona, de pinhão-manso ou de
qualquer outro produto, no Norte de Minas, que possa abastecer a
fábrica de biodiesel.

Com isso, quando essa fábrica estiver pronta, haverá uma situação
muito fácil de ser entendida: a referida fábrica trará 80% da matéria-
prima necessária à sua produção de outras regiões do Estado e do
País. Além disso, terá de utilizar a soja, hoje de fins comestíveis,
como matéria-prima para a produção do biodiesel. Não há matéria-
prima no Norte de Minas porque não se plantou nem está-se
plantando, para a produção do biodiesel, por exemplo, a mamona, de
forma a atender às necessidades de produção dessa fábrica que está
sendo construída. A construção da fábrica de biodiesel é louvável,
mas ela ficará subaproveitada ou, quem sabe, terá de trazer matéria-
prima de outras regiões do País, e isso tornará o produto fabricado
muito mais caro do que se utilizasse matéria-prima produzida na
região.

Os governos federal, estadual e municipais precisam, num esforço
conjunto, unir-se para incentivar a plantação, a fim de que, quando do
funcionamento da fábrica, haja produção real, com a matéria-prima
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necessária, principalmente a mamona, de modo a atender a demanda.
Para tanto, é necessário haver crédito. Infelizmente, os bancos,

quando vêem que as pessoas estão precisando de crédito, fecham
suas portas. Não há banco de incentivo. Ontem ouvi um pequeno
produtor dizer que o Banco de Desenvolvimento tem sido muito mais
banco que desenvolvimento, já que demonstra mais interesse em
arrecadar, obter lucro que atender efetivamente os que precisam
plantar. Fazemos, então, esse apelo.

A fábrica de biodiesel é muito bonita e, por isso, chamou a atenção
até do Presidente dos Estados Unidos, que veio ao Brasil conhecê-la.
Todavia, sem matéria-prima, sem produção de mamona, não haverá
biodiesel para atender à demanda nacional.

Srs. Deputados, entre os assuntos que colho no meu dia-a-dia,
tratarei agora de um que também considero muito importante.
Aproveito para aplaudir o governo federal - não justificaria deixar de
fazê-lo -, visto que ele está criando o salário mínimo de R$800,00 para
os professores com a finalidade de melhorar a qualidade de ensino
em nosso país, bem como incentivar os Estados e os Municípios a
fazer o mesmo. Hoje nada é mais consentâneo e importante que isso.
Porém, o governo federal precisa voltar seus olhos para uma questão
que representa uma verdadeira chaga social no Brasil: o
analfabetismo.

Não adianta o Brasil ir ao espaço sideral da forma como o fez; não
adianta nosso país ser campeão de futebol - e, ultimamente, nem isso
tem acontecido; enfim, não adianta o Brasil obter vitórias em todos os
setores, se não acabar com a chaga social representada por 30
milhões de analfabetos. Por incrível que pareça, esse número não se
reduziu nos últimos anos. Atualmente os governos cuidam da escola
de outra forma, ou seja, buscam muni-la de computadores, artigos
escalafobéticos que sofisticam a educação. Entretanto, para extirpar o
analfabetismo, a escola carece apenas de quadro-negro, giz e uma
professora bem remunerada.

Hoje a prioridade dos governos deveria ser ensinar os analfabetos a
ler, a escrever e a fazer contas. Para os intelectuais, isso pode
parecer algo banal, mas certamente não é para os que não sabem
pegar em uma caneta, para os que não conseguem assinar o nome.
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Estes, por sua vez, são passados para trás porque não sabem fazer
uma simples conta de aritmética. Estou-me referindo a uma legião de
30 milhões de brasileiros. Essa situação deveria ser motivo de
vergonha para cada um de nós, bem como para cada governante -
federal, estadual, municipal.

É necessário haver um trabalho conjunto, ou seja, uma verdadeira
campanha a ser realizada pelas três esferas de governo. Poderiam
fazer, por exemplo, uma campanha como a que, no passado, fizeram
contra a saúva: “Ou acabamos com a saúva ou a saúva acaba com o
Brasil”. Poderiam pensar na seguinte campanha: “Ou acabamos com
o analfabetismo ou o analfabetismo acaba com o nosso país”.

Como se sabe, a educação, o ensino transformou muitos países,
entre os quais citam-se os da Ásia e os do Oriente. No entanto, não
me refiro necessariamente aos ensinos superior e médio, que também
têm sua importância, mas ao ensino que pode acabar com a chaga do
analfabetismo. No exterior, o nosso país, por causa do analfabetismo,
tem uma imagem negativa, muito triste. Há aqui 30 milhões de
analfabetos, pessoas que não sabem ler, escrever e fazer contas -
como, de fato, não sabem -, mas estão gritando em silêncio, pedindo
uma solução. Sr. Presidente, esse é um desafio para cada um de nós.
Obrigado.

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

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, venho hoje a esta tribuna para tratar de um assunto da
mais alta importância. Estamos vivendo no País um momento de total
falta de segurança pública. Em Minas Gerais, também não é diferente.
O Governador Aécio Neves tem-se esforçado, fazendo investimentos
na segurança pública. S. Exa. assumiu o governo do Estado, que, nos
últimos governos, não investiu o necessário para dar à segurança
pública aquilo que realmente a população de Minas Gerais espera.

É notório que temos visto hoje, em Minas Gerais, coisas que não se
viam no passado. O interior de Minas Gerais também vive a falta de
segurança pública, onde há assaltos em bancos e muita violência.
Digo isso porque sou de Betim e moro também na cidade. Apesar dos
investimentos nas Polícias Civil e Militar, da liberação de viaturas e de
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todo o esforço do Município, embora não seja de sua competência, a
violência continua grande. Garantir a segurança pública é dever de
todos, por isso o Prefeito Carlaile Pedrosa também não mediu
esforços para implantar a Guarda Municipal, ceder imóveis, pagar
aluguéis, ceder pessoal, fornecer gasolina e participar da busca de
soluções, a fim de que possamos ter maior tranqüilidade.

Os veículos de comunicação têm apresentado Betim como uma das
cidades mais violentas do Estado de Minas Gerais. Então, como
parlamentar nesta Casa e um dos Deputados votados naquela cidade,
ao lado dos Deputados Rômulo Veneroso e Pinduca - estamos aqui
como representantes de Betim -, não posso calar-me neste momento.
Quero lembrar que Betim, que contribui de forma bastante positiva
para o PIB de Minas Gerais, precisa ser olhada de forma diferenciada
- não privilegiada -, porque se trata de uma cidade que hoje concentra
o maior parque industrial do Estado de Minas Gerais. Essa cidade tem
atraído investimentos da mais alta importância, e o último deles foi o
porto seco que será inaugurado em Betim.

Tudo isso é importante, trazendo geração de emprego e aumento da
receita. Isso é o que o Município quer. Conversei com o ex-Secretário
de Segurança Pública, que me explanou sobre sua preocupação com
a falta de segurança no Município de Betim.

As autoridades competentes talvez não queiram colocar ou tornar
público os dados da violência, principalmente naquele Município. Isso
traria motivos de pessimismo àqueles que querem continuar a investir
no Município. Falo isso com tristeza, porque deveria estar aqui falando
coisas positivas, mas temos assaltos à mão armada a toda hora no
Centro de Betim e periferia.

As drogas tomaram conta do Município. Sei que o governo do
Estado tem pesquisas que apontam claramente a falta de segurança
na região.

Por isso faço um apelo aos Municípios que buscam uma discussão
em Brasília. Por que o governo federal não abre mão de parte do que
tem direito? Às vezes as pessoas pensam apenas na redistribuição
dos recursos, o que realmente é muito importante, mas não se pode
destinar o progresso a uma ou outra cidade. Precisamos buscar pólos
de desenvolvimento e discutir o pacto federativo.
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Conversei com o Deputado Antônio Júlio e com a bancada do PMDB
acerca da importância da discussão do pacto federativo, que, sem
dúvida alguma, é a palavra do momento. Os Municípios já não
agüentam mais viver de migalhas, permanecendo com o pires na
mão, em busca do apoio do governo do Estado ou do governo federal.

Temos de discutir um plano diretor de segurança pública para a
região metropolitana, pois não adianta buscar uma solução isolada
para cada Município. Falo isso porque a Região Metropolitana de Belo
Horizonte teve um avanço muito grande com o Governador Aécio
Neves, por meio da Linha Verde, do Rodoanel, da privatização do
atual anel rodoviário, das estradas que interligam os Municípios e da
busca dos investimentos que têm transformado a região
metropolitana. Todavia, se não houver segurança pública, jogaremos
por terra tudo o que se busca para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores da Região Metropolitana.

Não adianta o Município de Betim buscar um plano isolado. Não
adianta colocar câmaras no centro desse Município ou em Belo
Horizonte, pois, se os bandidos encontram dificuldades no Centro
desses Municípios, procurarão outra região.

Portanto a segurança pública tem de ser tratada imediatamente e
deve haver maior investimento, principalmente em uma cidade como
Betim, cujo crescimento é de 8% ao ano e possui quase 450 mil
habitantes. Essa questão deve ser tratada com carinho.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Estou ouvindo atentamente
o pronunciamento de V. Exa. e estou até emocionado, pois há
momentos em que ficamos indignados. As propagandas do governo
na televisão mostram que a Região Metropolitana não apresenta
problemas de segurança pública. Então, quer dizer que todos os
problemas estão resolvidos, já que houve uma diminuição de 30% das
ocorrências de não-sei-quê, de acordo com a Fundação João Pinheiro
e com os laudos ou os boletins de ocorrência da Polícia Militar?

Precisamos atacar as questões da segurança pública com coragem,
e não com números, com esse factóide de que houve diminuição. Em
Belo Horizonte, não se vê polícia nas ruas. Atualmente, o cidadão não
possui segurança. Pode ser que o número de homicídios ou os crimes
violentos, conforme dizem, tenham diminuído, mas a população está à
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mercê da bandidagem, do roubo, do furto e do assalto. Vejam quantos
Deputados foram notícia nas páginas policiais por terem sofrido
assalto neste ano em Belo Horizonte. O Prefeito Pimentel, a Prefeita
de Contagem e hoje a família do Hélio Costa... E o governo insiste em
dizer que não há problemas em Belo Horizonte. Será que é mesmo
Belo Horizonte? Às vezes esses dados podem ser de outro país.

Não podemos fingir que estamos combatendo a violência em Minas
Gerais. Estão falando em homicídio, mas e os furtos, os crimes contra
a propriedade? Isso não tem mais importância? Hoje isso não faz
parte da estatística quando querem divulgar números favoráveis.
Estão querendo enganar quem? Eles mesmos ou a população de
bem?

Deputado Ivair Nogueira, há dois anos denunciamos que a Polícia
Militar deixou um carro sem motor no Viaduto Santa Teresa, dando a
impressão, para a população de bem, de que eles estavam fazendo
blitz, mas, na verdade, eram os bandidos que estavam roubando na
entrada do viaduto e dormindo dentro da viatura da Polícia Militar.
Denunciamos isso aqui, e a imprensa foi até lá, no entanto não
divulgaram nada a respeito. Então, a Polícia Militar providenciou a
retirada da viatura do local. A quem eles estão querendo enganar?

O pronunciamento de V. Exa. tem de ser levado em consideração
porque V. Exa. está vivendo o problema de Betim, já que mora lá e
está vendo a demanda diária da população, e não os números
fornecidos.

Nós, Deputados, estamos assistindo a tudo isso passivamente.
Estamos vivendo um faz-de-conta. Hoje a violência está mais perto do
que podemos imaginar. A droga está muito mais perto das nossas
casas do que imaginamos.

Então, Deputado, o pronunciamento de V. Exa. demanda uma outra
repercussão, para que possamos realmente cobrar uma atitude do
governo, e não essa maquiagem dos números. É preciso
enfrentarmos esse problema com coragem. Digo coragem porque,
para enfrentar a falta de segurança pública e a bandidagem, é preciso
ter coragem. Não é com números e com dados estatísticos, na maioria
das vezes manipulados, que vamos enfrentar a falta de segurança.

V. Exa. está de parabéns. Hoje a palavra certa não é mais



647

“segurança”, mas, sim, “insegurança”, insegurança em que vive o
povo mineiro.

O Deputado Ivair Nogueira - Na verdade, Deputado Antônio Júlio, já
vimos debatendo essa questão ao longo do tempo. Veja o esforço
despendido para a realização do concurso para Delegado. Aliás, outro
dia, estava discutindo o problema dos Defensores Públicos, que
também fazem parte da segurança pública. Para que realmente exista
segurança pública, é preciso melhorar a remuneração dos Defensores
Públicos.

O Deputado Durval Ângelo nos acompanhou na CPI Carcerária,
portanto ele pode ver o efetivo trabalho dos Defensores Públicos. Em
outros Estados, a remuneração dos Defensores Públicos é muito
superior à de Minas Gerais.

Quando vejo o salário inicial de um Delegado de Polícia, realmente,
não há como ter segurança pública. Se o Delegado não está satisfeito,
ele pede conta. O problema é aquele funcionário que tem quase 30
anos de serviço e que está às vésperas de aposentar-se, já tendo
passado por outros cargos, como os de Escrivão de Polícia, Inspetor e
Detetive, chegando a Delegado, em condições desumanas. Um
Delegado, para ganhar o que está ganhando para enfrentar o interior
e ainda ter de pagar aluguel, com certeza não vai ser um bom
Delegado. Do contrário, terá de viver de outras maneiras, porque o
salário que ele vai receber mensalmente não lhe proporciona nada.

A discussão da segurança pública passa pela discussão do aumento
do salário dos Delegados de Polícia, que estão desestimulados. Aliás,
os bacharéis em Direito não querem participar do concurso público
para Delegado, porque a remuneração não é satisfatória.

Tudo isso é para alertar o governo do Estado sobre a segurança
pública de Minas Gerais. Em Betim, por exemplo, sou testemunha
ocular do que vem acontecendo por lá. Tenho acompanhado esse
problema de perto, os números e as estatísticas. Portanto, tenho visto
o clamor de uma população que não agüenta mais; que não suporta
mais viver com total falta de segurança pública em um Município que,
hoje, é a segunda arrecadação do Estado de Minas Gerais. É um
Município que contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. É
por isso que faço esse apelo, para que possamos discutir segurança
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pública.
Gostaria de trazer os dados do Estado de Minas e discutir os dados

de Betim, que precisa urgentemente ser olhada com mais carinho, e,
também, de muito mais investimentos do que os já concedidos pelo
nosso Governador, ao longo desses cinco anos. A culpa não é apenas
dele, mas também de todos aqueles que passaram pelo governo do
Estado e não fizeram os investimentos necessários para dar à
segurança pública o mínimo de condição necessária para que os
mineiros possam ter a tranqüilidade de poder ir e vir de suas
residências. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, servidores da Casa, queridos telespectadores da TV
Assembléia, o nobre Deputado que me antecedeu, Ivair Nogueira,
abordou um assunto muito importante. É interessante registrar que
algumas coisas andam a passos de tartaruga e outras na velocidade
de avião supersônico.

Nos últimos 15 anos, especialmente em Minas Gerais, houve grande
crescimento do crime organizado. Esse setor da violência, que
promove seqüestro e morte de vítimas inocentes, vem-se
modernizando, tomando conta da nossa pobre população sofrida,
especialmente a dos bairros mais carentes, e provocando grande mal
a todos. Em contrapartida, qual tem sido a atuação do setor público?
O Estado é muito lento no enfrentamento do crime. Na verdade, não é
possível enfrentá-lo se não houver pesados investimentos nessa área.

Se fizermos uma análise dos últimos quatro anos, veremos que os
investimentos do setor público foram irrisórios. Para se ter idéia, o
servidor público da área de segurança - Delegado de Polícia, Agente
Penitenciário, policiais militares e civis - tiveram sua remuneração
congelada.

Hoje a Defensoria Pública completa 60 dias de greve e, até o
presente momento, não foi recebida para fazer negociação. Portanto,
os Defensores estão parados, e a população sofrida é que está sendo
prejudicada. Os Defensores recebem uma remuneração indigna e
irrisória. Também há problemas na Polícia Civil porque, com a
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remuneração que o Estado está ofertando, os policiais nem sequer
participam de concurso público. Amanhã haverá assembléia dos
servidores públicos de Minas Gerais, especialmente os da área da
segurança, que farão um clamor à sociedade e aos governantes.

Do que adianta dizer que estamos enfrentando o problema da
violência, se os servidores que estão na linha de frente - policiais civis
e militares, Detetives, Investigadores, Delegados de Polícia - não têm
a devida remuneração e as devidas condições para enfrentar o crime
organizado? Ora, quem o enfrentará então? Seremos nós, Deputados
e Deputadas, ou o Governador? Infelizmente, a situação não se
resolve assim.

Investir no servidor público, nos policiais militares e civis é essencial
para enfrentarmos o problema da segurança pública.

Fico aqui, também, pensando na velocidade como as coisas
ocorrem. Hoje, no Estado, há tantas prioridades que precisam ser
enfrentadas. Certas questões ocorrem com uma enorme velocidade.
Citarei um exemplo. Estava observando e pensando que fizeram um
grande estardalhaço ao anunciar a construção do novo Centro
Administrativo de Minas Gerais, uma grande obra no Jóquei Clube -
diria eu, uma obra faraônica. Minas Gerais terá o orgulho e o privilégio
de dizer que construirá um novo palácio, ou seja, um palácio de
R$500.000.000,00. Querido amigo Durval Ângelo, R$500.000.000,00
para um palácio! Não sou contra a construção de um novo palácio.
Todavia pergunto se será essa uma prioridade para Minas Gerais,
principalmente no momento em que está vivendo. Um investimento de
R$500.000.000,00 para construir um novo palácio?! Minas Gerais já
tem dois palácios: o Palácio da Liberdade e o das Mangabeiras. Será
que isso atenderá ao querido povo sofrido de Minas Gerais? É mais
um palácio. Dizem que a sua construção atrairá novos investimentos e
também gerará empregos, especialmente para a construção civil.
Tudo bem! Todavia será essa a prioridade neste momento? Há várias
cidades com problemas de cadeias públicas. Não há espaço para
construí-las. No interior de Minas, há cidades em que os presos ficam
no fundo de quintal de uma delegacia de polícia, porque não há
espaço nem dinheiro suficientes para construir uma cadeia. Nobre
Deputado Ruy Muniz, há cidades que não têm sequer uma viatura
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policial. Noutro dia, recebi um ofício da minha querida cidade de
Peçanha, em que se dizia que, até hoje, não se trocou a viatura em
que se deu baixa. Por quê? Porque não há investimento.

Então, a questão é esta: “Qual a prioridade que Minas Gerais
enfrentará hoje?”. Com esses R$500.000.000,00 que se está
pensando investir nesse novo palácio, daria para construirmos 30 mil
novas moradias populares, 5 hospitais de última geração e 150 novas
escolas públicas.

Vi aqui o meu nobre Deputado Getúlio Neiva reclamando da falta de
hospital. Concordo com ele. Realmente, precisamos investir na saúde.
Então, vamos construir hospitais. Portanto a questão é saber qual a
prioridade que Minas Gerais enfrentará hoje.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Deputado Carlin Moura, muito
obrigado. O meu pensamento é um pouco diferente do seu. Aécio
Neves tem sido um competente Governador e, com o Choque de
Gestão, conseguiu realmente equilibrar as finanças de Minas Gerais.
Nos últimos 20 anos, apenas no governo Aécio Neves é que Minas
Gerais voltou a ter capacidade de investimento. Do nosso Orçamento
de R$30.500.000.000,00, aproximadamente R$3.000.000.000,00 é o
valor que o Governador está tendo condições de disponibilizar para
investimento. V. Exas. podem observar o que realmente está sendo
feito em MG, como, por exemplo, o Pró-Acesso, em que foram
lançados mais 820km, a telefonia celular para os Municípios
pequenos, o Centro de Especialidades Médicas em BH, a Linha
Verde, que liga o centro de BH ao Aeroporto de Confins, que está
surgindo aí. Belo Horizonte, a Capital de Minas, cresceu. Hoje, o
nosso Estado está disputando com o Rio de Janeiro a posição de 2º
Estado mais importante da Federação.

O complexo administrativo da Praça da Liberdade não atende mais
às demandas de Minas Gerais. A administração do Estado hoje está
espalhada por dezenas de prédios em vários lugares de Belo
Horizonte; a administração fica difícil e complicada. Com o advento da
Linha Verde em Belo Horizonte, surgiu a possibilidade de construir um
complexo administrativo novo na região norte de BH, totalmente
financiado pela iniciativa privada, uma parceria público-privada, em
que esses recursos serão antecipados para o Estado. É lógico que as
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empresas que investirem terão a sua compensação. É uma obra digna
de um grande administrador. Não é mais um palácio. Está-se
construindo um complexo para melhorar a gestão, para propiciar
melhores serviços para o povo de Minas.

Gostaria de concordar com V. Exa. Realmente, há muitas
prioridades. A nossa região Norte, o Vale do Jequitinhonha precisa
muito de investimento, todavia está chegando lá.

A telefonia celular será inaugurada neste ano, em várias cidades da
minha região, graças à ação do Governador Aécio Neves. Ele realizou
uma articulação inteligente a fim de que o poder privado, várias
companhias, invista nesse complexo.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte ao nobre Deputado. A
questão é justamente a prioridade de investimentos. Fizemos o
choque de gestão. Pergunte aos servidores públicos, ao Policial Civil,
ao Policial Militar, à Defensoria Pública se há prioridade de
investimentos nesses segmentos. É muito fácil dizer que se investe
em um novo palácio. A questão é essa. Para deixar bem claro,
Deputado Ruy Muniz, eu não sou contra um novo Palácio. A questão
é o momento. É isso. Minas hoje está preparada para ter um novo
Palácio ou temos outras prioridades?

Eu também questiono, Deputado Ruy Muniz, a Linha Verde,
belíssima obra. Estou impressionado com a velocidade dessa
construção, razão pela qual parabenizo o Governador. A Linha Verde
foi erguida e construída em dois anos. Pena que essa mesma
velocidade de construção não esteja sendo impressa ao nosso Pró-
Acesso, cujo lançamento aconteceu na terça-feira - bacana, algo
digno. Parece que as obras ainda começarão em julho. E por que não
na mesma velocidade da Linha Verde, em se tratando dos setores
mais pobres e mais carentes do Estado? A discussão é essa,
Deputado. Precisamos inverter as prioridades em Minas Gerais. Isso
tem de ser um compromisso de todos, Executivo, Legislativo e o povo
de Minas, sob pena de não usufruirmos do choque de gestão. Um
choque de gestão para quê, se isso não se reveste em prioridade de
investimento para o povo mais sofrido do Estado?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, gostaria de
parabenizá-lo, companheiro Carlin, pela brilhante exposição. Você
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falou da falta de infra-estrutura em alguns setores, não que eu seja
contra a construção desse centro administrativo. Concordo com V.
Exa com o fato de que Minas Gerais, neste momento, tem outras
prioridades, por exemplo, a expansão do ensino superior no Norte de
Minas, no Vale do Jequitinhonha. Poderíamos criar novas extensões
da Unimontes em cidades-pólo, como a cidade de Manga e outras que
possuem população no seu entorno e ainda outros Municípios cuja
população é em torno de 200 mil habitantes e que não contam com
curso superior, com uma faculdade, isso para não falar da segurança.
Manga se encontra em uma situação terrível, pois, há anos, não tem
Delegado. Em Montalvânia, cidade que faz fronteira com a Bahia, a
delegacia é precária, também não há Delegado e ocorrem problemas
gravíssimos relacionados às estradas. A cada dia, aumenta-se o
número de crimes, de assaltos. Em Manga, acontecem até mesmo
assaltos a bancos. Há várias outras coisas que realmente poderiam
abrir esse debate. Parabéns pela intervenção.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte ao Deputado Paulo
Guedes. Apenas para ilustrar, Deputado, se quisermos enfrentar a
violência pública, temos instrumentos para isso. Aliás, instrumentos
teóricos importantes. Hoje uma concepção está em vigor em Minas
Gerais, a criação das Agências de Gestão Integrada de Segurança
Pública - Aisps. O que elas representam? A junção das Polícias Militar
e Civil por meio de atuação conjunta que enfrentará o crime
organizado. Qual é a grande dificuldade das instalações das Aisps em
Minas Gerais? Não há servidores suficientes para trabalhar nas Aisps.
Não há Delegado de Polícia, Detetives, agentes da Polícia Civil. Por
quê? Porque não se investe em servidor público no Estado.

O servidor público em Minas Gerais passa o pior momento da sua
história porque foi abandonado. Falar que vai enfrentar o crime
organizado sem nossos agentes de segurança pública bem
remunerados e equipados é, no mínimo, fazer demagogia barata com
o povo de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo e pela atenção.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, senhores, senhoras
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e todos que nos acompanham pela TV Assembléia. Venho a esta
tribuna para fazer menção a uma decisão tomada recentemente pela
Anvisa que merece meu aplauso e o de todos aqueles que, de alguma
forma, lutam contra o tabagismo, principalmente os “tabagistas por
tabela”. Dizem os especialistas que estes são os mais prejudicados
porque são atingidos por aquela primeira fumaça, a mais tóxica de
toda a fumaça que sai do cigarro. Quero aqui fazer menção a essa
decisão da Anvisa de proibir o fumo nos ambientes, porque isso
demonstra, primeiro, maturidade; segundo, responsabilidade; e,
terceiro, bom-senso. Outro dia, num domingo, saí com minha família
para almoçar. Fui a um restaurante que estava cheio e, numa área
destinada a não-fumantes, um cidadão fazia uso do seu cigarro sem
nenhum pudor, como se aquele cigarro agradasse a todos os que
estavam a sua volta. Para não me indispor com o cidadão, fui para
outra mesa almoçar tranqüilamente com minha família, livre daquele
maldito cheiro de cigarro.

Portanto, fica aqui minha palavra de aplauso a essa decisão da
Anvisa. Esperamos que seja implantada de fato e cumprida. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Obrigado, Sr. Presidente. Meu
pronunciamento é mais um anúncio. Poderia começar com a pequena
expressão latina “habemus episcopum”. Até que enfim foi nomeado
hoje pelo Papa Bento XVI o Arcebispo da Arquidiocese de Mariana,
minha arquidiocese, onde fiz nove anos de seminário, onde recebi as
ordens menores, o diaconato, o presbiterato e onde sou incardinado.

Então, hoje o Papa Bento XVI nomeou o Exmo. Sr. D. Geraldo Lyrio
Rocha, atualmente Arcebispo Metropolitano de Vitória da Conquista,
na Bahia. A matéria foi publicada no jornal “L´Osservatore Romano”
de hoje, 11 de abril.

Queremos divulgar um pouco mais a vida desse arcebispo cujo lema
de vida é “opus fac evangelistae”: faze a obra de um evangelista.

Ele é o segundo filho de Crysantho de Jesus Rocha e Leovegilda
Lyrio Rocha. Nasceu em Fundão, no Espírito Santo, em 14/3/42, e é
irmão de Ronaldo, Rosa Maria, José Carlos e Luciano. Foi batizado
em 27/9/42. Iniciou os estudos em sua terra natal, no então Grupo



654

Escolar Ernesto Nascimento, onde fez o curso primário.
Ingressou no Seminário Nossa Senhora da Penha, em Vitória, em

1954, onde realizou o curso colegial, tendo sido aluno do Colégio
Salesiano. Em 1960, matriculou-se no Seminário Provincial do
Coração Eucarístico de Jesus, em Belo Horizonte, onde cursou
Filosofia. Obteve a licenciatura em Filosofia na Faculdade Dom Bosco,
em São João del-Rei. Em 1963, seguiu para Roma, onde fez o curso
de Teologia na Universidade Gregoriana e especialização em Liturgia
pelo Pontifício Instituto Santo Anselmo. Em 15/8/67, foi ordenado
presbítero em sua terra natal - Fundão, no Espírito Santo. No dia
14/3/84, foi eleito bispo, e sua ordenação episcopal aconteceu em 31
de maio do mesmo ano, em Vitória.

Assumiu diversas atividades, como Diretor Espiritual do Seminário
Nossa Senhora da Penha, Reitor do Seminário Nossa Senhora da
Penha, Diretor do Instituto de Pastoral da Arquidiocese de Vitória,
Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, professor de
Liturgia e Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Vitória,
professor de Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo,
pároco de Itacibá, Praia do Suá e Vila Rubim.

Suas atividades como bispo foram: Bispo Auxiliar de Vitória, de 1984
a 1990; Vice-Presidente do Regional Leste II; membro da Comissão
Episcopal Pastoral do Regional Leste II; responsável pelo setor de
Vocações, Seminários e Presbíteros e Liturgia no Leste II; membro do
Departamento de Liturgia do Conselho Episcopal Latino Americano -
Celam -, de 1987 a 1991; membro da Comissão Episcopal de Pastoral
da CNBB, de 1995 a 1999; responsável pela Liturgia, de 1995 a 1998
e de 1999 a 2003; delegado para a Assembléia Episcopal do Sínodo
dos Bispos para a América por eleição da Assembléia da CNBB e
confirmado pelo Papa João Paulo II; Presidente do Departamento de
Liturgia do Celam; Bispo de Colatina, no Espírito Santo; Arcebispo de
Vitória da Conquista, na Bahia; e atualmente 2º-Vice-Presidente do
Celam.

Seu lema episcopal, como já disse, é “opus fac evangeslistae”.
Sr. Presidente, quero dar as boas-vindas a D. Geraldo Lyrio: Seja

bem-vindo! Minas Gerais, de modo muito especial e carinhoso, e a
Arquidiocese de Mariana recebem-no de braços abertos. Ouso dizer
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isso em nome dos leigos e do Presbitério, que é numeroso, talvez um
dos maiores do Brasil.

A Arquidiocese de Mariana é a primeira de Minas Gerais -
arquidiocese primaz - e compreende 79 Municípios. Trata-se de uma
região com uma realidade bem diversificada, seja no aspecto
religioso, seja, sobretudo, na atividade econômica.

Desejo ao novo Arcebispo, D. Geraldo Lyrio Rocha, um bom e santo
pastoreio, boas-vindas e muito êxito na pastoral. Agradeço a Deus
esse presente de Páscoa, a pessoa e o Bispo D. Geraldo Lyrio. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - 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
116/2007, do Deputado André Quintão, ao Projeto de Lei nº 744/2007,
do Deputado Carlos Pimenta, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 11 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, no exercício da Presidência.

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
345/2007, do Deputado Doutor Viana, ao Projeto de Lei nº 753/2007,
do Deputado Sargento Rodrigues, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 11 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,
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determina a anexação do Projeto de Lei nº 711/2007, do Deputado
Padre João, ao Projeto de Lei nº 8/2007, do Deputado Paulo Guedes,
por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 11 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do

art. 82 do Regimento Interno, torna sem efeito o despacho ao
requerimento s/ nº do Deputado Gilberto Abramo relativo ao Projeto de
Lei Complementar nº 12/99, proferido na reunião ordinária realizada
em 22 de março do corrente, uma vez que o referido projeto teve sua
tramitação concluída, não podendo, portanto, ser desarquivado.

Mesa da Assembléia, 11 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, 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 383/2007, da Comissão de Educação, 384/2007,
da Comissão de Segurança Pública, e 385/2007, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -
aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 10/4/2007, dos
Requerimentos nºs 257/2007, do Deputado Célio Moreira, e 262/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Requerimento do

Deputado Carlos Mosconi, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 2.402/2005. A Presidência defere o requer imento de
conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Requerimento do
Deputado Eros Biondini, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 3.766/2006. A Presidência defere o requerime nto de
conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução n°s 2.702/2005, da Comissão de Fiscalizaç ão Financeira,
que aprova as contas do Governador do Estado, referentes ao
exercício de 2004; e 3.815/2006, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que aprova as contas do Governador do Estado,
referentes ao exercício de 2005 (À promulgação.); e do Projeto de Lei
n° 260/2007, do Deputado Domingos Sávio, que autori za o Poder
Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Pará o imóvel que
especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte,

solicitando seja encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia
Rodoviária Federal pedido escrito de informação sobre as estatísticas
de acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam o Estado de
Minas Gerais, apontando os locais de maior incidência denominados
“pontos negros”. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação, solicitando seja
encaminhado pedido de informação ao Consulado da Embaixada
Americana de Minas Gerais sobre a modalidade e procedimento das
empresas que favorecem o intercâmbio para os estudantes que
pretendem sair do país para adquirir novos conhecimentos e sobre a
existência dessas empresas no Estado. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 25
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente Deputado Célio Moreira,
caros colegas Deputados e Deputadas, na primeira fase dos trabalhos
desta tarde, falamos sobre os graves problemas que ocorrem no
sistema de saúde do nosso Município.
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Nos últimos anos, o sistema de saúde foi aquinhoado pelo governo
do Estado com substanciosas verbas do Pró-Hosp e investimentos da
ordem de R$10.000.000,00, com os quais construímos uma
importante rede: o hospital municipal e os postos de saúde nos
distritos e povoados.

Porém Teófilo Otôni vive o drama da morte de uma moça bonita, de
20 anos, com diagnóstico de dengue, e com mais de 4 mil casos
registrados. Nossa cidade vive, hoje, a tristeza da declaração do
Hospital São Lucas de não-atendimento pelo SUS, depois do
fechamento do hospital municipal pela Prefeitura. Ainda anteontem,
telefonou-me o Diretor do Hospital Vera Cruz, Dr. Samir Sagih El
Aouar, ex-Prefeito do Município, solicitando que conseguíssemos
outra destinação para o prédio do hospital que será desativado.

O drama é forte. A situação é dramática. O Estado tem atuado
naquilo que é possível ao longo dos anos, mas a Prefeitura da nossa
terra, lamentavelmente, desativou 11 dos 14 PSFs existentes, fechou
o hospital municipal, fechou a fábrica de remédios, dispensou quase
trezentos agentes comunitários de saúde, 39 médicos pediram
demissão do sistema público, e um TAC feito com o Ministério
Público, assinado pela nossa Prefeita, não foi cumprido até o dia 31
de janeiro. Lamentavelmente, a própria Justiça foi condescendente e
esticou o prazo por mais seis meses.

No entanto, nessa segunda fase, não gostaria de falar apenas do
lado triste da minha cidade. Gostaria de dizer aos companheiros
Deputados, às companheiras Deputadas e sobretudo ao povo mineiro
que, na nossa região, não há apenas desgraça, miséria e pobreza e
que a estagnação econômica e a miséria social que vive o nosso povo
podem tranqüilamente ser erradicadas.

Há como resolver os problemas da nossa região. O que não
queremos e não podemos aceitar, no Nordeste mineiro, é que
sejamos transformados em outro Nordeste brasileiro, para criar a
indústria da seca, da conversa, da poesia, da canção, de se falar da
nossa desgraça, da nossa miséria e dos nossos problemas, sem
buscar soluções. Por isso cheguei a esta Casa, depois de ser
Deputado Federal, Prefeito por duas vezes e Secretário Adjunto de
Estado por três vezes, e decidi não mais ir a Brasília e sim aportar na
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Assembléia de Minas - nesta trincheira onde há mais harmonia e
convivência dos Deputados e um Governador eficiente, o qual está
resgatando o nosso Estado, que está crescendo o dobro do Brasil -,
para que possamos, por intermédio do Governador, lançar um projeto
de logística a fim de resolver o problema da economia da região do
Nordeste mineiro e do Norte de Minas, aqui representado pelo
Deputado Paulo Guedes, nosso companheiro.

Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que temos dois grandes
projetos. Um é de logística da região Centro-Leste brasileira, já
elaborado - pago pela Companhia Vale do Rio Doce -, que prevê
alguns trechos ferroviários e rodoviários em nossa região, um deles
ligando, por ferrovia, Governador Valadares, Teófilo Otôni e Itaobim, a
fim de buscar o minério de tório existente, onde a própria Vale do Rio
Doce fez a famosa Ponte do Itinga, que apareceu como realização do
governo Lula, mas foi construída pela Vale do Rio Doce, com o
objetivo econômico de explorar o minério ali existente.

Nossa região é rica. Temos calcário, caulim, minério de ferro,
feldspato, mica e pegmatito à vontade. Estamos assentados sobre a
maior província pegmatítica das Américas, com possibilidade de
exploração de cristais de rocha para exportação. A nossa região está
produzindo 340 carretas, por dia, de granito e exportando para
Carrara, porque lá o mármore acabou, e estão levando o belo granito
de Minas Gerais, exportado para toda a Europa e para os Estados
Unidos para ser industrializado.

Temos riquezas maravilhosas na região próxima do Norte -
Montezuma, Porteirinha, Monte Azul. Aquelas montanhas
maravilhosas de ferro. Lamentavelmente, até hoje não conseguimos
que governo algum encetasse o trabalho de um projeto mais eficaz
para a exploração dessas riquezas.

Hoje existem dois projetos: o de macrologística da região Centro-
Leste brasileira, realizado pela empresa Macrológica, que prevê vários
investimentos em ferrovias e rodovias na nossa região. A mais
importante é a ferrovia que liga Governador Valadares, Teófilo Otôni e
Itaobim.

O outro projeto está sendo desenvolvido no governo desde 2003,
com a minha participação pessoal junto ao Instituto de
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Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. É a logística para
atendimento da volta do relacionamento de Minas Gerais com a
Bahia, a reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que ligava
Caravelas, na Bahia, passando por Carlos Chagas, Nanuque, Teófilo
Otôni, adentrando pelo Jequitinhonha e chegando ao coração do Vale
do Jequitinhonha, que é a cidade de Araçuaí. Naturalmente também
atenderá a região Norte mineira, porque seria idéia interessante desse
projeto ligar a Montes Claros, Unaí e ao Distrito Federal.

Estamos lutando e trabalhando por esse projeto desde 2003. Agora,
na Assembléia, dos contatos que mantivemos com o Governador, o
Vice-Governador, o Secretário de Estado de Indústria e Comércio e o
Presidente da Fiemg, estamos tentando arrematar esse projeto de tal
forma que ele se transforme em um projeto estruturante do governo.

Por que estou colocando esse assunto dessa forma, na Assembléia,
e pretendo detalhá-lo em outras oportunidades? Por dois motivos
principais. O primeiro é criar no Estado de Minas Gerais a idéia
positiva de que o Nordeste e o Norte de Minas não podem continuar
sendo tratados como regiões pobres, miseráveis e que precisam do
assistencialismo do governo.

Queremos ser mais, podemos ser mais e haveremos de ser mais
fortes, para deixarmos de ser um peso na costa do governo ou
instrumento de uso político pelos Deputados que compram seus votos
naquela região em todas as eleições.

Nossa posição, no Plenário desta Casa, é defender aquela região,
citando, após o primeiro motivo, o segundo grande motivo: não
precisamos mais de esmolas, não as queremos mais. Chega de
esmolas. Queremos investimentos pesados e fortes para criar em
nossa região a infra-estrutura logística capaz de desamarrar o nosso
processo de desenvolvimento. Não pretendemos mais mendigar pelas
secretarias de Estado e pelos ministérios alguns pequenos favores
porque estamos muito preocupados com o futuro da nossa região.

E Minas precisará muito do Nordeste mineiro pois, se quiser fazer
um pólo florestal, terá de usar essa região, assim como se quiser um
pólo de granito, um novo pólo de ferro-gusa ou sucroalcooleiro.
Oitenta por cento das nossas terras estão sem utilização. Nossa
população esvaiu-se. Quarenta por cento do território de Minas Gerais
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fazem parte do Norte ou do Nordeste deste Estado, mas temos
apenas 19% da população. E o que é mais incrível: representamos
apenas 8% do PIB do Estado. Isso significa que as regiões Norte e
Nordeste do Estado, que representam 40% do território de Minas,
detêm apenas 8% da economia, 8% das indústrias e do faturamento,
enfim, 8% do bolo para geração de empregos.

Temos uma situação inusitada: a segunda maior cidade do Vale do
Jequitinhonha está aqui. Refiro-me a Ribeirão das Neves, pois 65% da
sua população são fugidos e oriundos do Jequitinhonha. Por esse
motivo, essa cidade é tão pobre e desgraçada, tal como as cidades
dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Toda a pobreza de Ibirité e de
Ribeirão das Neves vem de lá. A população dessas cidades é formada
por desalojados, por fugidos, por pessoas que não suportaram a
pobreza e vieram buscar uma chance e uma oportunidade perto da
grande Capital, o que gerou problemas, porque trouxeram para cá
também a pobreza.

Sr. Presidente, este é um momento de reflexão. Em 2007,
completam-se 200 anos do nascimento de Teófilo Benedito Ottoni,
político liberal que, na época do Império, era o único Senador que não
beijava a mão do Imperador. Era o único que não se curvava, que não
se dobrava. Era o homem que, desalentado com a política, voltou-se
para o empreendimento e criou a Companhia de Navegação no Vale
do Mucuri. Com a criação dessa companhia, Teófilo Benedito Ottoni
aportou naquela região em 1849 e, em 1853, traçou o perfil da cidade,
que ele chamou de Nova Filadélfia, espelhando-se na liberdade
existente nos Estados Unidos da América. Implantou no Vale do
Mucuri o primeiro projeto brasileiro de colonização, com colonos livres,
já que, naquela oportunidade, já era antiescravagista. Criou, com sua
força e determinação, uma empresa para o desenvolvimento da
região, penetrando nas selvas do Mucuri, onde enfrentou os índios, as
dificuldades e as doenças.

A cidade de Teófilo Otôni, que completa 200 anos em 2007, deu
para Minas Gerais outro exemplo. Os senhores, companheiros
Deputados e Deputadas, lembram-se do pronunciamento feito pelo
Governador no dia da nossa posse, quando ele citou três figuras
exponenciais da vida pública de Minas, sendo um deles Teófilo Ottoni.
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Teófilo Ottoni era um visionário, um homem que acreditava no
futuro. Como se sabe, ele passou o resto de sua vida tentando
projetar o desenvolvimento do Vale do Mucuri, região pobre e inóspita.
Foi ele quem traçou a primeira rodovia carroçável de penetração no
território mineiro e brasileiro: Rodovia Santa Clara, que partia das
margens do Rio Mucuri, subia pelo referido rio, até chegar ao Rio
Todos os Santos.

Com a contribuição do Eng. Antônio Teive de Argolo, um português
corajoso, construíram a primeira ferrovia de penetração no território
brasileiro. Refiro-me à estrada de ferro Bahia-Minas, que partia de
Caravelas, na Bahia, e chegava ao coração do Jequitinhonha, em
Araçuaí. Porém, caros colegas, durante a Ditadura de 64, com base
em um decreto que ordenava a extinção de ramais deficitários,
acabaram com a referida estrada de ferro. Na época, a ferrovia ainda
era incompleta, porque seu projeto chegava a Montes Claros. Tivemos
de engolir essa decisão.

Diante disso, ficaram prejudicadas as 22 localidades do entorno da
ferrovia, construída para exportar cacau, pimenta-do-reino, poaia e
café, que, na época, eram nossas grandes riquezas. Em Teófilo Otôni,
havia grandes armazéns que coletavam todos esses produtos. Em
Minas Gerais, quase ninguém sabe que a região do Nordeste mineiro
foi grande produtora de cacau. O Sul da Bahia, que se transformou
em um grande produtor nacional de cacau, buscou mudas de cacau
no Vale do Mucuri. Ninguém conhece a história do nosso Estado e do
nosso país; ninguém conhece a vida do ilustre mineiro Teófilo
Benedito Ottoni. Esse homem construiu uma região, para onde levou,
na época da escravatura, colonos alemães, suíços, belgas, italianos e
chineses, que ajudaram a abrir a rodovia. Posteriormente,
portugueses ajudaram a construir a ferrovia.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Paulo Pinheiro Chagas, em um
livro que contém 622 páginas, descreveu muito bem a história de
Teófilo Ottoni, o Ministro do povo, o homem do lenço branco, o
homem da luva branca. Teófilo Ottoni foi homenageado de forma
bastante forte.

Nova Filadélfia transformou-se em Município e passou a receber o
nome de seu fundador: Teófilo Otôni. Cidade filha do sonho e da
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fantasia, talvez da ilusão, porém também da ousadia, da criatividade e
da força cívica de uma alma rebelde, que se revoltou contra o Império.
No interior de Minas Gerais, quis fazer uma colonização com colonos
livres, contrapondo-se à escravatura defendida pelo Império. Neste
ano, esse exemplo precisa ser lembrado por meio de uma
homenagem. É o que iremos fazer, por intermédio desta Casa.

Faço um apelo às nobres Deputadas, aos companheiros Deputados
e ao Presidente desta reunião, Deputado Carlos Mosconi. Peço-lhes
que nos ajudem a sustentar a idéia de que essa região pode ser
desbravada novamente, visto que ela merece dispor da estrutura
necessária ao seu desenvolvimento. Dessa forma, não continuará
sendo um peso para o Estado de Minas Gerais, não representará
apenas um mote para os poetas e cancioneiros.

Encontramo-nos na mesma situação citada por Luiz Gonzaga em
seu famoso baião: “Uma esmola a um homem que é são ou o mata de
vergonha ou vicia o cidadão”. Não queremos mais esmolas, pois não
precisamos disso, mas de oportunidade para nos desenvolver e
crescer, visto que o nosso subsolo é rico e o nosso povo, trabalhador.
No passado, demos exemplos de bravura, coragem, determinação e
vontade de fazer as coisas, mas essa vontade precisa do respaldo
dos Deputados de Minas Gerais.

Esta Assembléia me recebeu muito bem. Sinto-me gratificado pela
amizade dos senhores e das senhoras, bem como pelo respeito que
se sente até mesmo em momentos de debates acirrados entre a
Situação e a Oposição. Sr. Presidente, este ambiente - e cumprimento
todos os companheiros por isso - é muito mais agradável que o de
Brasília, na época em que estive lá.

Sr. Presidente, nesta Casa há uma relação diferenciada, onde as
pessoas se respeitam como pessoas, e, sobretudo, um sentimento de
mineiridade que faz com que nós todos, acima de interesses outros,
defendamos os interesses de Minas Gerais. E assim deve ser. E
assim é bom que seja para que nós todos um dia possamos dizer aos
nossos filhos e a todos os que ainda virão depois de nós que
cumprimos a nossa tarefa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Fico feliz de ainda ter
conseguido retornar durante a sessão em transcurso, a ponto de ouvir
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parte de seu depoimento e cumprimentar o nobre companheiro para
registrar a alegria de tê-lo aqui como colega de Parlamento. V. Exa.,
que é um municipalista convicto, com uma história bonita, com
serviços prestados a Teófilo Otôni e em todo o Estado, traz hoje sua
experiência de vida e de homem público para o Parlamento mineiro.

Quero congratular-me com V. Exa. e dizer que também me sinto
nessa posição confortável na Assembléia mineira, por ver que a Casa
tem trabalhado, ouvido os anseios da comunidade e prestado um
serviço de maneira objetiva, com nossa pluralidade de idéias, com o
debate, às vezes caloroso, que é próprio e saudável na democracia,
mas, acima de tudo, buscando resultados para nossa população.

Aproveito o aparte para comunicar que acabo de retornar de reunião
com a Secretária Renata Vilhena, ao lado da Presidente da Comissão
do Trabalho, Deputada Rosângela, quando fomos cumprir uma
missão em nome de todos os Deputados da Casa, que, assim como
V. Exa., vêm todos irmanados na preocupação de que superemos o
da paralisação dos nossos Defensores Públicos e, obviamente, de
que consigamos a valorização deles.

Essa valorização já vem ocorrendo ao longo dos primeiros quatro
anos do governo Aécio Neves, que ampliou de forma muito
significativa o orçamento da Defensoria Pública, mas que neste
momento precisa de fato estabelecer um diálogo. Coube a nós, da
Comissão de Trabalho, levar essa palavra de entendimento. Voltamos
felizes por encontrar uma boa acolhida e, mais do que isso, com a
informação de que os procedimentos estão sendo feitos.

A Secretária Renata Vilhena estará amanhã em audiência com o
Governador, ultimando e acertando uma proposta final, ouvindo o
Governador sobre o que é possível ao governo apresentar de
contraproposta. Até porque hoje é que está sendo empossado o
Defensor-Geral, Dr. Leopoldo.

Na oportunidade a Secretária Renata Vilhena definirá uma proposta
com o Governador, a qual talvez possa ainda ser apresentada na
próxima sexta-feira. Buscamos entendimentos para que houvesse
uma contraposta e voltamos com uma posição objetiva de que o
diálogo está aberto e, mais do que isso, de que a proposta ocorrerá.

Fiz essa comunicação durante o seu pronunciamento porque V. Exa.
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tem sido, por assim dizer, um defensor também dessa bandeira. E,
mais do que isso, é um parlamentar que admiro e respeito. Portanto,
tomei a liberdade de, além de cumprimentá-lo, trazer essa notícia
positiva, esse alento.

A nossa expectativa é que prevaleça de fato o diálogo e o
entendimento e os Defensores Públicos sejam valorizados e voltem a
prestar esse serviço fundamental, principalmente para os mais pobres
que não têm como pagar a assistência jurídica na sua defesa para
que a justiça seja feita. Muito obrigado e parabéns, Deputado Getúlio
Neiva, que é de fato uma referência. Por isso me sinto feliz ao estar
ao seu lado aqui, nesta Casa.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado a V. Exa., cuja presença neste
instante enobrece a minha participação no Plenário desta Casa,
sobretudo porque na minha vida fui advogado dativo, quando não
existia a Defensoria, respondendo para atender os mais pobres. A
Defensoria Pública da minha cidade também está aguardando essa
importante notícia.

Para concluir o meu pronunciamento, Deputados e Deputadas,
registro que minha região precisa de um pouquinho de carinho. Não
aquele carinho que ocorre em véspera de eleição, quando se afaga
um e outro para conseguir voto, mas sim um carinho especial,
diferenciado. Já não queremos continuar dependentes; já não
queremos esmolas. Queremos, sim, um trabalho profundo.

Tudo o que se fez, até agora, nos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, foi positivo. Houve obras boas nos governos Newton Cardoso,
Tancredo Neves e Hélio Garcia, assim como no governo Aécio Neves,
como o Pró-Acesso, em que serão beneficiadas mais quatro ou cinco
cidades da nossa região. As cidades ficarão bonitinhas, arrumadinhas.
Serão ligadas por asfalto, e haverá luz na fazenda de todos, mas as
pessoas passarão necessidade por falta de oportunidade de trabalho.

Já não queremos continuar nessa situação humilhante, pois somos
um povo orgulhoso. Queremos trabalhar, produzir, contribuir para
Minas Gerais. Queremos deixar de ser apenas consumidores, para
nos tornarmos produtores. Com o Triângulo, o Sul e a Grande BH,
queremos a oportunidade de produzir para Minas e para o Brasil. E a
produção, o emprego, a oportunidade de crescimento das regiões do
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Nordeste e do Norte de Minas só ocorrerá se esses planos de
logística forem aplicados pelo governo do Estado. E, pasmem os
senhores!, o Estado não precisa gastar um tostão para realizar essas
obras. Há interesses das empresas de celulose, dos grande
plantadores de eucalipto do Alto Jequitinhonha de bancar o projeto.
Basta que o governo tome a iniciativa de preparar a parceria público-
privada.

Quanto à ferrovia que partirá de Governador Valadares, passando
por Teófilo Otôni, seguindo até Itaobim, há interesses econômicos da
própria Vale do Rio Doce, que precisa apenas dos estudos
ambientais; portanto estamos, hoje, num momento crucial, importante
para que deixemos de ser dependentes do governo, dependentes de
esmolas e de ajuda e sejamos mais altaneiros, produtivos,
contribuintes do desenvolvimento de nosso Estado, para que não
deixemos a região do Nordeste mineiro continuar a sofrer.

Esperamos que haja mais carinho com essa região e solicitamos
suporte junto ao governo para que esses projetos de logística sejam
implantados, pois a estagnação econômica e a miséria social dos
Vales do Mucuri e do Jequitinhonha só serão eliminados se houver
essas obras redentoras. Foi um prazer estar aqui. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 25
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia. Parabenizamos o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ontem, concedeu aos
Municípios de todo o País o aumento de 1% da cota do FPM. É um
aumento importante para salvar alguns Municípios que se
encontravam em situação muito difícil, principalmente os do interior,
que vivem quase que exclusivamente dessa receita.

Parabenizo o Presidente Lula não só por essa iniciativa, uma vez
que o seu governo vem sendo pautado por uma ajuda indireta a todos
os Municípios brasileiros, principalmente aos mais pobres, se
levarmos em consideração os programas sociais.
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O Bolsa-Família tirou os Municípios de uma situação de penúria. Era
comum, nas Prefeituras do interior, filas e mais filas de centenas de
pessoas, todos os dias, pedindo ajuda para comprar comida, pagar
conta de água, pedindo remédio, etc. O Bolsa-Família veio aliviar os
Prefeitos de uma pendência social muito grande que ocorria neste
país.

Sem falar no apoio dispensado aos Municípios, em se tratando do
Pronaf, que tem ajudado milhões de trabalhadores rurais que não
tinham acesso ao crédito no País. Hoje, esses mesmos trabalhadores
estão vendo suas pequenas propriedades produzirem, proporcionado
sustento para as suas famílias.

Além disso, outras ações importantes também foram desenvolvidas
pelo governo do Presidente Lula para ajudar os Municípios brasileiros.
Como exemplo, podemos citar vários programas, sobretudo um, que é
tão importante e que merece referência. É o caso do programa Luz
para Todos.

Os Municípios brasileiros não tinham capacidade nenhuma de
investimento, ou melhor, quase zero, em se tratando de levar energia
elétrica às comunidades rurais. Mas isso está sendo vencido no Brasil,
graças a essa ação corajosa do nosso Presidente Lula.

Existem ainda vários outros programas igualmente importantes,
como, por exemplo, o Leite pela Vida, o ProUni e tantos outros já
anunciados e de conhecimento de todos.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Presidente Lula
também pela avaliação positiva de seu governo. Ontem foi publicada
mais uma pesquisa de avaliação do governo do Presidente Lula, pelo
instituto Censo, onde pudemos observar que a popularidade do nosso
Presidente está crescendo. Isso vem demonstrar que a população
brasileira está sabendo separar, muito bem, a pessoa do Presidente e
a sua administração, de algumas pessoas ou partidos, principalmente
os de oposição ao governo Lula.

Setores organizados de uma oposição sistemática ao governo
quiseram colocar, na memória dos brasileiros, que era culpa do
Presidente a questão do apagão aéreo. Quanto a isso, essa pesquisa
vem demonstrar que a população brasileira está sabendo, muito bem,
dividir as coisas. Além disso, que essa insistência sistemática da
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Oposição em querer parar o País, criando essa CPI, não faz nenhum
sentido.

Por tudo isso, mais uma vez parabenizo o Presidente Lula e todo o
povo brasileiro, que está sabendo tomar a decisão correta. Essa
pesquisa também vem demonstrar ao Congresso Nacional e aos
partidos de oposição ao governo Lula que precisamos, de fato, deixar
o homem trabalhar, porque a população brasileira aprovou o
Presidente nas urnas e, agora, também o está aprovando nas
pesquisas.

É hora de o País crescer e de o Congresso votar o PAC, para que
possamos ter 500 bilhões de investimentos na economia do País, o
que vai gerar empregos e oportunidades para todos no Brasil.

Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para abrir outras
duas discussões: sobre o pacto federativo e a redistribuição do ICMS
em Minas Gerais.

Nesta semana, fiz alguns levantamentos e cruzei alguns dados.
Pude constatar que o critério de distribuição do FPM vai de 0 a 10.188
habitantes. Ou seja, o Município que possui até 10.188 habitantes tem
o coeficiente de 0,6%.

Isso deveria ser diferenciado, porque é uma injustiça o que se
comete, por exemplo, com Municípios como Chapada Gaúcha, com
9.077 habitantes, e Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, com 9.451
habitantes, que recebem apenas 0,6 de FPM. Já o Município de
Passa-Vinte, com apenas 245km² e 2.111 habitantes, também recebe
o mesmo coeficiente. Sem falar na dificuldade de se administrar um
Município como Chapada Gaúcha ou Bonito de Minas, por exemplo,
que tem 3.900km2 e também recebe o mesmo ICMS de Santa Cruz de
Minas, um bairro de São João de-Rei que foi emancipado e tem
apenas 2,8km² de extensão. Com aproximadamente 4.000km², Bonito
de Minas recebe o mesmo FPM e o mesmo ICMS de Santa Cruz de
Minas, Albertina ou Bandeira do Sul.

Portanto, aproveito essa discussão sobre o FPM e sugiro que esta
Casa discuta novamente a distribuição do ICMS no Estado. Não é
possível que grandes Municípios do Noroeste, do Norte de Minas e
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com extensão territorial
considerável, continuem sendo prejudicados e recebam uma quantia
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irrisória de ICMS. Coloco-me à disposição para contribuir e acredito
que a Assembléia deva debater esse tema, incluindo a Lei Robin
Hood, observando dois critérios: a população e a extensão territorial
de cada Município.

É muito difícil administrar cidades do tamanho de João Pinheiro,
com quase 12.000km², ou de Formoso, com quase 5.000km², e ICMS
menor do que o de Santa Cruz de Minas, que possui apenas 2,8km².
Reafirmamos, portanto, que esses Municípios são difíceis de serem
administrados em virtude da sua extensão territorial, o que implica
garantia de transporte escolar para comunidades distantes e
manutenção das estradas. Sabemos que o governo estadual não
repassa todos os recursos referentes ao transporte escolar. São esses
Municípios que garantem mais de 80% dos recursos para o transporte
escolar, incluindo também o da rede estadual de ensino.

É preciso que essas regiões, o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha sejam tratados de forma diferenciada, sim. Esta Casa e
o Congresso Nacional devem reabrir a discussão sobre as novas
emancipações. É impossível administrar um Município do tamanho de
Januária, com extensão territorial superior a 10.000km2. O Distrito de
São Joaquim, que se localiza a 120km da sede e possui mais de 7 mil
habitantes, até hoje não conseguiu emancipar-se. Enquanto isso, no
Sul de Minas, Municípios com apenas 2 mil habitantes foram
emancipados há muito tempo. Qual foi o critério utilizado? Houve, sim,
e sempre existiu, discriminação contra nossa região no que se refere à
redistribuição dos recursos do Estado.

Cito ainda, como exemplo, a cidade de Betim, que, sozinha,
arrecada mais ICMS do que as 92 cidades do Norte de Minas juntas.

Esse critério está errado. Isso precisa ser rediscutido. Tudo bem, as
empresas estão lá, há produção e uma fábrica da Fiat. O Município
está sendo beneficiado duplamente. Por meio das suas secretarias, o
governo do Estado proporcionou, ao longo dos anos, que todos os
investimentos permanecessem nas cidades metropolitanas. E aí?
Quem compra os carros é todo o Estado.

Repito: isso precisa ser rediscutido. Certamente essas regiões,
juntando o Norte de Minas e o Noroeste, que abrangem
aproximadamente 50% da extensão territorial do Estado, não recebem
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nem 20% da arrecadação de Minas Gerais. Isso não tem cabimento.
Portanto, devemos reabrir essa discussão para haver mais justiça no

Estado e, além disso, para que o sentimento de Minas, tão citado nos
discursos, chegue a todos os cantos do Estado - Norte de Minas, Vale
do Jequitinhonha, Bonito de Minas, Miravânia, Chapada Gaúcha,
Carbonita,  Ninheira,  Olhos-d’Água, Pintópolis, Riachinho,
Verdelândia -, a tantas cidades pobres, esquecidas e isoladas, sem
acesso asfáltico e que, mesmo sem condição nenhuma, têm de
bancar o transporte escolar da rede estadual e ainda a despesa de
gasolina, aluguel da sede e telefone da Polícia Militar.

Precisamos reabrir essa discussão nesta Casa para, de fato,
fazermos justiça ao povo mineiro de forma geral. Vamos dividir o pão,
fazer justiça por meio desta Casa e dos Deputados votados pelo povo
e, de forma justa, discutir novamente a redistribuição do ICMS, bem
como, em nível federal, a questão do pacto federativo e a
redistribuição do FPM. Sr. Presidente, muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/4/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Ruy Muniz,
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
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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 258/2007 (Deputado Dimas Fabiano) e 280/2007 (Deputada Maria
Lúcia Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 156/2007 (relator:
Deputada Rosângela Reis), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 156, 211, 229, 230 e 231/2007. 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, 10 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Maria Lúcia

Mendonça - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 231/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.298/2006, a proposição em
tela tem por objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga
os Municípios de Bambuí e Medeiros.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 231/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Maria de Lourdes Simão ao trecho da rodovia que liga os
Municípios de Bambuí e Medeiros.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no



672

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 melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25,  que lhe faculta
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, foi editada a Lei n° 13.408, de
1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado
e estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, além de exigir que o homenageado seja falecido e haja
correlação entre a destinação do próprio público e a área em que ele
se tenha destacado; entretanto, a Lei nº 10.131, de 1990, já
estabelece a denominação de Antero Leite Faria para o trecho
compreendido entre os Municípios de Medeiros e de Bambuí.

Tendo em vista essa constatação, e considerando que toda
homenagem pública deve perpetuar-se, ou seja, o caráter de
perenidade deve ser respeitado, salvo o aparecimento de fato novo
que desabone o homenageado, o que não ocorre no caso, esta
Comissão entende não ser razoável o prosseguimento da tramitação
do projeto de lei em análise.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 231/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 235/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.623/2005, a proposição em
tela tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os
Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/3/2007, vem a matéria a
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esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 235/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Antônio Capuchinho à rodovia que liga os Municípios de São João
do Paraíso e Taiobeiras.

No tocante 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 melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o art. 25, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, foi editada a Lei n° 13.408, de
1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado
e estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, além de exigir que o homenageado seja falecido e que haja
correlação entre a destinação do próprio público e a área em que ele
se tenha destacado.

Ressalte-se que em 2005, em resposta a diligência desta Comissão,
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -
informou que o referido segmento não possuía denominação oficial,
podendo, portanto, ser denominado por meio de lei estadual.

Entretanto, em 2006, foi editada a Lei nº 16.060, que estabelece a
denominação de Vereador José de Souza Sobrinho para o trecho da
Rodovia LMG-602 que liga o Município de São João do Paraíso ao
entroncamento dos Municípios de Indaiabira e Taiobeiras, que é parte
integrante da rodovia que liga os Municípios de São João do Paraíso e
Taiobeiras.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública
deve perpetuar-se, ou seja, o caráter de perenidade deve ser
respeitado, salvo o aparecimento de fato novo que desabone o
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homenageado, o que não ocorre no caso, o Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer, dá a denominação de Antônio
Capuchinho ao segmento da Rodovia LMG-602 que liga o Município
de Taiobeiras ao entroncamento dos Municípios de Indaiabira e São
João do Paraíso.

E, ainda, suprime o parágrafo único do art. 1º, que determina ao
DER-MG providenciar a confecção de placas indicativas da
denominação, por se tratar de atribuição da competência daquela
autarquia, para a qual não é necessário comando legal.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 235/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá a denominação de Antônio Capuchinho ao trecho da Rodovia

LMG-602 que liga o Município de Taiobeiras ao entroncamento dos
Municípios de Indaiabira e São João do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Antônio Capuchinho o trecho da Rodovia

LMG-602 que liga o Município de Taiobeiras ao entroncamento dos
Municípios de Indaiabira e São João do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 249/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei nº
249/2007 visa declarar de utilidade pública o Movimento de Mulheres
de Ipatinga, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.



675

Fundamentação
O citado Movimento, sem fins lucrativos, possui como finalidade

primordial facilitar a integração das mulheres no contexto social e
político do Município de Ipatinga.

Para alcançar suas metas, promove cursos de formação pré-
profissionalizante; cria núcleos de produção que garantam
oportunidades de rendimento para mulheres de baixa renda e fomenta
o seu crescimento intelectual e social. Celebra, ainda, convênios com
órgãos públicos e entidades privadas, buscando proporcionar-lhes
melhores condições de vida.

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

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

nº 249/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 421/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 421/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 163/2003, institui
a Medalha do Mérito Evangélico.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno, proceder à análise da proposição
em seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 421/2007 pretende instituir a Medalha do Mérito

Evangélico, destinada a homenagear, anualmente, até 12 pessoas,
físicas ou jurídicas, que se tenham destacado na promoção da
evangelização e da paz no Estado.

A Constituição da República, no inciso VI de seu art. 5º, estabelece
como um dos direitos individuais e coletivos a liberdade religiosa ao
estabelecer: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
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na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias”.
Segundo o jurista José Afonso da Silva (“Curso de Direito

Constitucional Positivo”, 1998, pág. 253), a liberdade religiosa se
segmenta em três partes: a liberdade de crença, que assegura a livre
escolha da religião que se deseja seguir, inclusive o direito de não
acreditar ou seguir nenhuma fé; a liberdade de culto, que compreende
a de expressar-se em casa ou em público quanto às tradições
religiosas, os ritos e todas as manifestações que integram a doutrina
religiosa escolhida; e a liberdade de organização religiosa, faculdade
que se dá aos que professam uma dada religião de se organizar sob a
forma de pessoa jurídica para a realização de atos de natureza civil
em nome de sua fé.

A Constituição veda, no inciso I do art. 19, a todos os 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, na
forma da lei, a colaboração de interesse público”.

A conquista constitucional da liberdade de crença evoca a idéia de
tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo do
crente uma religião oficial. Reflete a maturidade de um povo, pois
estabelece a convivência harmoniosa entre pessoas de credos
diferentes.

Nesse contexto de liberdade religiosa, a instituição de medalha para
agraciar pessoas que se destaquem na promoção da evangelização
no Estado constitui-se em violação flagrante à Constituição da
República, pois esse ente federativo não pode incentivar ou apoiar um
culto específico, emprestando-lhe a oficialidade estatal.

Por conter vício de natureza intransponível, a proposição em análise
não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 421/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fáblio Avelar, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 424/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.739/2004, o projeto de lei em
estudo tem por objetivo instituir a Semana da Cultura Negra.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 424/2007 tem por finalidade instituir a Semana

da Cultura Negra, a ser comemorada, anualmente, no mês de
novembro.

A proposição estende a comemoração do Dia Estadual da
Consciência Negra, prevista na Lei nº 11.990, de 1995, que, por isso,
está sendo revogada.

Com exceção das cláusulas de vigência e revogação, a proposição
está estruturada em dois artigos, que dispõem sobre a instituição da
data cívica e sua inserção no calendário oficial do Estado.

O art. 22 da Constituição da República relaciona as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30, I, determina que compete aos Municípios legislar
sobre assunto de interesse local. A competência legislativa do Estado
membro está prevista no § 1º do art. 25, segundo o qual “são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”. Tendo em vista os dispositivos
mencionados, a instituição de data comemorativa pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do
sistema federativo, o que permite tramitação da proposição em
análise.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos Chefes do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento. Em decorrência disso, não há óbice à
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deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.
Ressalte-se, com relação ao dispositivo que determina a inserção da

data no calendário oficial do Estado, que, atualmente, cada Secretaria
estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for
o caso, com as atividades específicas que desenvolverá. Não há,
portanto, um calendário oficial único do Estado.

Além disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de
determinado órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo,
o qual nada mais faz do que implementar comando relacionado
diretamente com lei que a instituiu.

Diante do exposto, cumpre apresentar o Substitutivo nº 1, ao final
deste parecer, para suprimir o art. 2º, pois o seu comando é
desnecessário; estabelecer a terceira semana do mês de novembro
para a comemoração pretendida, com o intuito de centralizar a
reflexão sobre o tema no âmbito do Estado, e fazer as adequações
necessárias à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 424/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana da Cultura Negra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana da Cultura Negra, a ser

comemorada na terceira semana do mês de novembro.
Parágrafo único - A data instituída nesta lei tem como objetivo

conscientizar a sociedade sobre a importância da cultura negra na
formação da nacionalidade brasileira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 11.990, de 28 de novembro de 1995.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 449/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei nº
449/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.790/2006, visa a declarar de utilidade pública a Associação Casa da
Verdade, com sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 449/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Casa da Verdade, com sede no Município de Divinópolis.
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, alterada pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constatou-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 remunerados pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 4º, que as atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas
e, pelo art. 30, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 449/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 452/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.409/2006, a proposição em
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tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Musical
Santa Cecília, com sede no Município de Senhora dos Remédios.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 452/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no Município de Senhora
dos Remédios.

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 respectivos cargos.

Além disso, o art. 46 de seu estatuto dispõe que, no caso de
dissolução da Sociedade, seu patrimônio será destinado a uma
entidade congênere da comunidade, e o art. 50 determina que ela não
distribuirá lucros ou dividendos, nem concederá remuneração,
vantagens nem benefícios aos dirigentes, Conselheiros, associados
ou instituidores.

Portanto, a referida instituição 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, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 452/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 453/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.789/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - AssappenSL -, com
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sede no Município de Santa Luzia.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, 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 453/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia -
AssappenSL -, constituída e em funcionamento há mais de um ano,
com personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas
e que não percebem remuneração pelo exercício de seus respectivos
cargos.

Além disso, o art. 33 do estatuto determina que a AssappenSL não
remunera nem distribui nenhuma parcela de seu patrimônio ou de
suas receitas aos dirigentes, associados ou mantenedores, e o § 1º do
art. 36 dispõe que, se for dissolvida a associação, o remanescente de
seu patrimônio será destinado a entidades congêneres e sem fins
econômicos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

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 453/2007, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 459/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.715/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Frei
Antonino Puglisi, com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 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
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, alterado pela segunda vez,
dispõe, no § 4º do art. 5º, que ela não remunera seus Diretores,
Conselheiros, associados, benfeitores e voluntários e, no art. 26, que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 459/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 461/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº
461/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.399/2006, visa declarar de utilidade pública o Instituto Pauline
Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do
Meio Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 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.



683

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 461/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos
Humanos e Defesa do Meio Ambiente, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 13 com a
redação que lhe foi dada em 6/11/2006, que as atividades dos
Diretores serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 29, que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a outra
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 461/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 476/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.692/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Corporação
Musical União Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim
de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/3/2007, 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
O Projeto de Lei nº 476/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Corporação Musical União Bonjardinense.
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício
dos respectivos cargos.

Além disso, pelo art. 5º do seu estatuto, a Corporação Musical União
Bonjardinense não distribuirá lucros ou dividendos nem concederá
remuneração, vantagens ou benefícios a seus dirigentes e
associados. O art. 34 dispõe que, decidida a extinção da associação,
seu patrimônio, após satisfeitas as obrigações assumidas, será doado
a outra entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 476/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 507/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº
507/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.598/2005, visa a declarar de utilidade pública a Instituição Espírita
de Caridade Solar de Jesus, com sede no Município de Montes
Claros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3//2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão e à do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social.
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Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 507/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à entidade denominada Instituição Espírita de Caridade Solar
de Jesus, com sede no Município de Montes Claros, definida no art. 1º
de seu estatuto como uma associação religiosa. Ainda, segundo o art.
3º, “a”, do citado documento, ela tem como finalidade “dedicar-se ao
estudo, à prática do espiritismo, sua difusão no seu tríplice aspecto:
filosófico, científico e religioso”.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005, determina, em seu art.
1º, que podem ser declaradas de utilidade pública as associações e
fundações, constituídas no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

Importante esclarecer que o título de utilidade pública é uma aliança
que o Estado faz com entidades particulares que prestam serviços
necessários à coletividade, como a assistência social, o atendimento
médico, a pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura.
Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o
lucro como finalidade, e, por isso, são merecedoras do destaque e
apoio do poder público.

Cabe lembrar 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”.

Portanto, ressalvada a inter-relação de interesse público de
autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei, o texto
constitucional consagra o princípio da separação entre Estado e
religião, tendo em vista garantir a liberdade de crença, um dos mais
importantes direitos individuais, previsto no inciso VI do art. 5º da
Carta Magna.

Por conseguinte, a declaração da entidade em tela como de
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utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de o Estado estabelecer aliança com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 507/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 60/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 60/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 180/2003, institui
a política estadual de educação preventiva e atenção integral ao
usuário de drogas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Saúde.

Atendendo a decisão da Presidência, publicada no “Diário do
Legislativo” de 24/3/2007, o Projeto de Lei nº 169/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, foi a este anexado, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si.

Nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno,
a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui a política estadual de educação

preventiva e atenção integral ao usuário de drogas, voltada para a
prevenção do uso indevido e o tratamento, a assistência e a
reinserção social dos usuários de drogas e seus familiares. Para tanto,
estabelece princípios orientadores e diretrizes e fixa competências
para o Estado.

Não há que se questionar a nobre intenção do legislador ao propor a
adoção de uma política que busca informar e prevenir a população
sobre os males decorrentes do uso de álcool e drogas. O assunto é
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dos mais relevantes, tanto que enseja, constantemente, a discussão
nesta Casa. Em outras legislaturas projetos de idêntico teor já
tramitaram sob os nºs 180/2003 e 2.453/2002.

Também no cenário nacional, a discussão e o enfrentamento do
tema são recorrentes, em especial pela adoção de campanhas
educativas por parte de diversos órgãos públicos e entidades
privadas, que buscam informar a população sobre as drásticas
conseqüências do uso de álcool e drogas, como acidentes de trânsito,
dependência química, risco de contrair inúmeras doenças.

A proposição em tela envolve proteção e defesa da saúde, assim
como proteção às crianças e aos jovens, matérias de competência
concorrente, conforme o art. 24, incisos XII e XV, da Constituição da
República. Assim, cabe à União editar a norma geral e aos Estados
suplementá-la, no intuito de atender suas peculiaridades.

Constatamos, ainda, que tal matéria não se encontra entre as de
iniciativa privativa arroladas no art. 66 da Constituição do Estado, o
que nos leva a afirmar que não há, nesse ponto, inconstitucionalidade
com relação à Carta Estadual.

Todavia, a proposição incorre no vício da ausência de novidade
jurídica. Como ato normativo originariamente emanado do Poder
Legislativo, a lei, em seu sentido estrito, tem por fim a edição de
direito novo, e, no caso em tela, já existem leis federais e estaduais
que regulam a matéria.

No âmbito federal, a Lei nº 6.368, de 1976, institui o Sistema
Nacional Antidrogas - Sisnad -, constituído pelo conjunto de órgãos
que exercem, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal,
atividades relacionadas não só à prevenção do uso indevido, ao
tratamento, à recuperação e à reinserção social de dependentes de
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física
ou psíquica, mas também à repressão ao uso indevido, à prevenção e
à repressão do tráfico ilícito e da produção não autorizada desse tipo
de substâncias. Além disso, a norma cuida de medidas de prevenção,
do tratamento e da recuperação, dos crimes e das penas e do
procedimento criminal relacionado ao tema.

Na Lei Federal nº 9.649, de 1998, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, o art. 6º determina que
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o Conselho Nacional Antidrogas - Conad -, antigo Conselho Federal
de Entorpecentes, e a Secretaria Nacional Antidrogas - Senad -
compõem a estrutura da Casa Militar da Presidência da República, à
qual compete coordenar e integrar as ações do governo relacionadas
às atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso
indevido e à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e
drogas que causem dependência, bem como daquelas relacionadas
com a recuperação de dependentes.

Na regulamentação da Lei nº 6.368, o Decreto nº 3.696, de 2000,
estabelece as atividades e os objetivos do Sisnad, dos quais
destacamos a compatibilização dos planos nacionais com os
regionais, estaduais e municipais. O inciso XII do art. 3º determina que
os órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
exercem atividades antidrogas e de recuperação de dependentes
integram o Sisnad, ficando sujeitos à orientação normativa do
Conselho Nacional Antidrogas.

Como resultado de um esforço conjunto do Sisnad, do qual fazem
parte os órgãos estaduais que cuidam do combate e da prevenção do
uso de drogas, e de entidades não governamentais, o Conad aprovou
a política nacional antidrogas, orientada pelo princípio básico da
responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. Para tanto,
foi adotada como estratégia a cooperação mútua e a articulação de
esforços entre governo, iniciativa privada e cidadãos. Esse
documento, que está disponível no ”site” da Senad, apresenta os
pressupostos básicos e os objetivos da política nacional antidrogas,
assim como orientações gerais e diretrizes para as ações
relacionadas a prevenção, tratamento, recuperação e reinserção
social, redução dos danos causados à saúde e à sociedade,
repressão do uso indevido e desenvolvimento de estudos, pesquisas e
avaliações. Em todos os tópicos, observamos a preocupação em
integrar as ações dos órgãos governamentais federais, estaduais e
municipais, na busca de eficiência.

Com relação às drogas lícitas, o Ministério da Saúde desenvolve o
Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de
Risco de Câncer, que utiliza as três instâncias governamentais -
federal, estadual e municipal - para treinar e apoiar os Municípios no
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gerenciamento e desenvolvimento de ações nas áreas da educação,
legislação e economia. Esse programa utiliza o sistema de gerência
do SUS em parceria com os Estados e Municípios.

No âmbito estadual, a preocupação com a prevenção ou
dependência de drogas e afins figura no § 3º do art. 222 da
Constituição mineira, que determina ser este um dever do Estado,
assim como o “atendimento especializado à criança e ao adolescente
dependentes, desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na
comunidade”. No tocante à regulação da matéria, informamos que já
existe farta legislação estadual.

A Lei nº 11.544, de 1994, regulamenta esse dispositivo
constitucional, fixando as atribuições do Estado na prevenção do uso
indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins. A Lei nº
12.171, de 1996, proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas
escolas públicas de ensino fundamental e médio da rede estadual e
nas conveniadas; a Lei nº 12.462, de 1997, criou o Fundo Estadual de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren.

Por sua vez, a Lei nº 12.615, de 1997, instituiu a Semana Estadual
de Prevenção às Drogas; a Lei nº 12.903, de 1998, define medidas
para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e
similares nos locais que menciona; a Lei nº 13.080, de 1998, dispõe
sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da
violência, das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez
precoce. Por fim a Lei nº 13.411, de 1999, torna obrigatória a inclusão,
no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, de
estudos sobre o uso de drogas e dependência química.

Não podemos deixar de mencionar os programas desenvolvidos no
Estado pelo Poder Executivo, de acordo com informações disponíveis
no “site” do governo de Minas. A Secretaria de Estado de Saúde
mantém atendimento multiprofissional aos usuários de drogas e
álcool, incluindo orientação à família, e a Secretaria de Estado de
Defesa Social mantém serviço de informação, atendimento, orientação
e encaminhamento de usuários de drogas e seus familiares a
instituições especializadas, além de atividades de prevenção e
repressão ao uso e tráfico de entorpecentes e substâncias que
causem dependência física e psíquica.
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Vê-se, pois, que a implementação das providências necessárias ao
fortalecimento do Conselho Estadual Antidrogas e a implantação da
política nacional antidrogas em Minas relacionam-se a atividades
administrativas, inseridas na competência material do Poder
Executivo. Nesse caso, cabe ao governo do Estado, detentor dos
instrumentos apropriados para criar e fomentar programas
governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência
para instituir esse tipo de ação.

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – Adin nº 224-4-RJ –, ao determinar que apenas
os programas previstos na Constituição, bem como os que impliquem
investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente
inseridos no seu orçamento, devem ser submetidos ao Legislativo.
Com exceção dessas hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser
submetido pelo Executivo ao Congresso, seja porque muitos deles
são atividades típicas da administração, seja porque restaria
inviabializado o exercício das funções do Poder Executivo (grifo
nosso).

Além disso, os planos e os programas de governo devem compor a
Lei Orçamentária Anual do Estado, sob as rubricas próprias e com os
recursos correspondentes devidamente especificados. Assim, o
momento jurídico-político próprio para os parlamentares mineiros
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 apresentadas pelos Deputados.
Lembramos que a Constituição do Estado, no seu art. 161, inciso I,
veda o início de programa ou projeto não incluídos na Lei
Orçamentária Anual. No caso em tela, deverá ser observada a
dotação orçamentária destinada ao Conselho Estadual Antidrogas
para a implementação de ações efetivas visando à prevenção do vício
e atenção ao usuário de drogas.

Informamos, por fim, que o Projeto de Lei nº 169/2007, a este
anexado, que pretende instituir, no âmbito das instituições de ensino
superior públicas e privadas do Estado, uma política de informação
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visando a prevenir o uso de álcool e drogas, padece dos mesmos
vícios jurídicos acima apontados.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 60/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 86/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de
serviço e dá outras providências.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 279/2003, foi o
projeto publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, e distribuído
a esta Comissão e à Comissão de Administração Pública.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a matéria quanto aos
seus 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 dispõe sobre a utilização de veículo

automotor oficial pertencente à administração pública direta ou indireta
do Estado, enumerando as situações em que ela é vedada.

O projeto prevê ainda situações especiais em que os veículos
poderão ser utilizados mediante autorização específica e estabelece
as sanções a serem aplicadas aos responsáveis pela infração assim
como os procedimentos necessários.

Primeiramente, há que destacar que o projeto, ao regulamentar a
utilização de um bem público, embasada na finalidade pública dos
atos administrativos, vai ao encontro dos princípios constitucionais
que norteiam a atividade da administração pública, buscando atender
especialmente ao princípio da moralidade. A utilização de veículos
oficiais que não seja amparada pelo interesse público configura uma
imoralidade administrativa que deve ser repudiada.

Tal matéria, que o projeto em análise pretende disciplinar, vem
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sendo tratada em decretos, entre os quais se destacam os Decretos
nº 10.450, de 1967, nº 22.817, de 1983, revogados, e o Decreto nº
42.569, de 2002, em vigor. A Lei nº 13.162, de 2002, dispõe sobre a
composição da frota oficial de veículos do Estado, tratando,
especificamente, sobre o tipo de combustível dos veículos a serem
adquiridos e sobre a locação de veículos oficiais. Cumpre a esta Casa
analisar a matéria de forma precisa, buscando a inclusão no
ordenamento jurídico de uma norma que discipline, de forma genérica,
a utilização dos veículos oficiais no âmbito de todos os poderes da
administração estadual, respeitando, no entanto, a especificidade e
necessidade dos diversos serviços prestados pelo Estado.

A matéria já tramitou nesta Casa em outras legislaturas sob a forma
dos Projetos de Lei nºs 1.139/2000 e 279/2003, também de autoria do
Deputado Sargento Rodrigues, não tendo logrado o êxito de se
transformar em norma jurídica.

No tocante à competência para tratar da matéria, vê-se que o projeto
atende aos preceitos constitucionais uma vez que o conteúdo se
insere no âmbito da competência do Estado membro, tendo em vista a
autonomia administrativa deste. Ademais, o art. 61 da Constituição do
Estado prevê que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre os bens de domínio público. Quanto à
iniciativa legislativa, não encontramos óbice à apresentação de projeto
de lei que trate da utilização de bens públicos.

Entretanto, constatamos uma inconstitucionalidade no dispositivo
que trata da aplicação de penalidades ao servidor público que utilizar
indevidamente o veículo oficial de serviço, uma vez que a matéria tem
cunho estatutário, devendo ser objeto de lei complementar, como
prevê a Constituição do Estado. A Lei nº 869, de 1952, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, prevê em seu art.
246, inciso VI, a aplicação da pena de suspensão em casos de
requisição irregular de transportes. Como tal norma tem “status” de lei
complementar, somente poderá ser alterada por outra da mesma
hierarquia, e não por lei ordinária, como é o caso do projeto. Dessa
forma, entendemos que a aplicação das penalidades ao servidor
público deve obedecer ao disposto no Estatuto, que, além de prever
pena para tal infração, disciplina o processo administrativo a ser
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observado, assim como a competência para a aplicação das
penalidades.

Registre-se que o projeto não estabelece penalidade para o agente
político que utilizar indevidamente veículo oficial. Consideramos,
contudo, oportuna, a falta de tal previsão, uma vez que a conduta do
agente político, se pautada pelo desrespeito ao princípio da
moralidade administrativa, enquadra-se nos denominados atos de
improbidade, previstos na Lei de Improbidade Administrativa ( Lei nº
8.429, de 1992), bem como na Lei nº 1.079, de 1950, que define os
crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de
julgamento, sem prejuízo da ação penal cabível. Ressalte-se, ainda,
que os agentes políticos têm a prerrogativa do foro privilegiado de
julgamento no caso de incorrerem em crime comum ou de
responsabilidade, o que reforça a tese de que a punição destes deve
se ater às leis federais vigentes. Propomos, assim, que, quando a
infração for cometida por agente político, seja o fato comunicado à
Assembléia Legislativa, para que esta, nos termos do art. 62, inciso
XIV, da Constituição Estadual, exerça sua competência privativa de
processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos
crimes de responsabilidade e Secretário de Estado nos crimes da
mesma natureza, conexos com aqueles, bem como ao Ministério
Público, para as providências cabíveis.

É preciso ainda destacar que o projeto, ao enumerar taxativamente
as situações em que é proibida a utilização dos veículos oficiais de
serviço, entra na seara da discricionariedade do uso dos veículos pela
administração, em razão da especificidade do serviço a ser prestado.
Neste ponto, o projeto de lei deve ser modificado de modo que a
previsão do uso dos veículos oficiais de serviço seja compatível com a
natureza e as necessidades do serviço a ser prestado.

Assim, visando a uma adequação da matéria aos preceitos legais e
constitucionais e à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 86/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial por órgão ou

entidade da administração pública direta e indireta do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço

público e classificam-se em:
I - veículo oficial de representação, destinado ao uso pelo agente

público que tenha obrigação de representação oficial pela natureza do
cargo ou da função;

II - veículo oficial de serviço, destinado ao uso pelo agente público
que tenha necessidade de afastar-se da sede do serviço pela
natureza do cargo ou da função.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se veículo
oficial o veículo automotor terrestre, aéreo e a embarcação
pertencente a órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta ou a seu serviço, bem como o veículo de propriedade de
órgão federal ou municipal que, em decorrência de acordo ou
convênio, esteja a serviço do Estado.

Art. 2º - É vedado ao agente público utilizar, em caráter particular,
veículo oficial para transporte próprio, de seus pertences ou de seus
familiares.

Art. 3º - É vedado o uso de placas não oficiais em veículos oficiais,
bem como o de placas oficiais em veículos particulares, salvo se, pela
natureza sigilosa do serviço ou por motivo de segurança, o titular do
órgão a que pertencer o veículo autorizar esse uso.

Art. 4º - O veículo oficial de serviço pertencente a órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta trará estampados a
logomarca do Estado e o nome da instituição a que estiver vinculado,
de forma a possibilitar sua imediata identificação.

§ 1º - O disposto no “caput” não será exigido se, pela natureza
sigilosa do serviço ou por motivo de segurança, o titular do órgão a
que pertencer o veículo expressamente o autorizar.

§ 2º - O Estado terá cento e oitenta dias contados da data de
publicação desta lei para atender ao disposto no “caput” deste artigo.

Art. 5º - Serão objeto de controle pelo Estado o desempenho e o
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custo operacional dos veículos oficiais.
Art. 6º - A utilização de veículo oficial de serviço fica condicionada à

emissão de ordem de circulação específica pela autoridade
responsável por seu uso, na qual constará:

I - o órgão ao qual serve o veículo e sua localização;
II - o dia e o horário em que é permitida a circulação do veículo;
III - a autorização emitida pelo titular do órgão a que pertencer o

veículo para sua utilização especial, quando for o caso.
Art. 7º - A qualquer pessoa é facultado denunciar o uso indevido de

veículo pertencente ao serviço público estadual.
Art. 8º - O veículo apreendido por uso irregular será encaminhado ao

órgão competente para apuração de irregularidades, atribuição de
responsabilidades e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Art. 9º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator,
quando se tratar de servidor público, às penalidades previstas no
inciso VI do art. 246 da Lei nº 869, de 1952, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado.

§ 1º- Responderão pelas infrações previstas nesta lei o agente
público que utilizar o veículo e o que indevidamente autorizar seu uso.

§ 2º - Quando a infração envolver agente político, o fato será
informado à Assembléia Legislativa, para que sejam tomadas as
providências cabíveis, nos termos do art. 62, XIV, da Constituição do
Estado.

§ 3º - A autoridade que tiver ciência da ocorrência de irregularidade
prevista nesta lei promoverá a sua apuração imediata e, quando o ato
configurar improbidade ou crime, dará conhecimento do fato ao
Ministério Público.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 175/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 175, de 2007, do Deputado Gustavo Valadares,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.983/2006,
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determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado,
emitidos via internet para os cidadãos, sejam certificados de acordo
com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2006, a proposição foi
distribuída à esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência,
Esporte e Informática.

Vem a matéria, preliminarmente, a este órgão colegiado para
receber parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Esta Comissão examinou a proposição em 2006, emitindo sobre ela

parecer favorável, com a apresentação de duas emendas. Os
argumentos expostos naquela ocasião são corretos, razão pela qual,
em linhas gerais, os adotamos, reapresentando também as mesmas
emendas.

O projeto de lei em exame visa a estabelecer que os documentos
eletrônicos públicos emitidos pelo Estado sejam certificados de acordo
com a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil. Para
o exame da matéria, faz-se necessário responder às seguintes
questões: O que é Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras?
Qual a legislação que disciplina a matéria? A proposição invade a
competência privativa da União para legislar sobre informática? A
matéria é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo? O
Estado de Minas Gerais já utiliza esse recurso tecnológico?

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras refere-se ao
sistema adotado pelo Governo Federal para assegurar a
autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em
formato eletrônico. Por exemplo, quando o cidadão entrega sua
declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, esse órgão lhe
fornece um recibo no formato eletrônico, um arquivo com o qual ele
pode comprovar que enviou sua declaração de imposto de renda.
Esse arquivo contém uma certificação digital, que assegura a
autenticidade e a integridade do documento, impedindo que o
contribuinte forje um recibo eletrônico ou altere o seu conteúdo.

A certificação digital serve para garantir a autenticidade de origem e
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autoria, de integridade, de conteúdo, de confidencialidade e de
irretratabilidade, ou seja, a garantia de que a transação, depois de
efetuada, não pode ser negada por nenhuma das partes, conforme
informações constantes em www.prodemge.gov.br.

A matéria encontra-se disciplinada pela Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/8/2001. Esclareça-se que essa medida provisória estava em
vigor na época da promulgação da Emenda à Constituição nº 32, de
2001, segundo a qual as medidas provisórias então em vigor não
perdem a eficácia até que sejam apreciadas pelo Congresso Nacional.
Assim, a referida medida provisória não perdeu a eficácia em 60 dias
como ocorreu com as que foram editadas após a citada emenda à
Constituição. O art. 1º da referida medida provisória assim dispõe:

“Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasiliera - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações
de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Profundo conhecedor dos aspectos jurídicos da matéria, o
Advogado-Geral do Estado, José Bonifácio Borges de Andrade,
concedeu entrevista à “Revista Fonte”, editada pela Prodemge
(http://www.prodemge.mg.gov.br/revistafonte/arquivospdf/dialogo.PDF
), prestando diversos esclarecimentos sobre a matéria. Seu
conhecimento sobre o assunto decorre do fato de que ele exerceu
várias funções no Governo Federal quando os problemas sobre a
segurança da informação dos órgãos públicos impuseram a
necessidade do tratamento normativo da matéria, culminando na
referida medida provisória. Vale transcrever o seguinte trecho da
entrevista:

“A opção do Governo está sintetizada na MP-2200, que prevê dois
sistemas paralelos, que operam simultânea e livremente: um sistema
de certificação livre e um sistema de certificação governamental.

Para este, foi criada a Autoridade Raiz única - que é o ITI [Instituto
de Tecnologia da Informação], uma autarquia federal, a Infra-Estrutura
de Chaves Públicas hierarquizada (...). A MP estabeleceu ainda que a
Autoridade Raiz não tem contato com o usuário, quer dizer, ela não é
fornecedora do certificado no nível do usuário; ela certifica as
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autoridades certificadoras de segundo nível, que podem ser órgãos
públicos ou privados. Ou seja: a MP criou o modelo da infra-estrutura
e fixou as atribuições legais do sistema público e privado, copiando
rigorosamente a Diretiva Européia.”(p. 6).

O projeto em exame não invade a competência privativa da União
para legislar sobre informática, apenas determina que o Estado adote
um sistema de certificação digital previsto em legislação federal.
Vejamos uma situação análoga que permite clarear nosso argumento:
quando a lei estadual cria um cargo privativo para bacharel em direito,
esta lei não invadiu a competência privativa da União para legislar
sobre profissões.

A proposição também não está legislando sobre matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Não disciplina a organização
interna do Poder Executivo, mas a relação do Estado com o cidadão.
Dessa forma, se qualquer órgão público pretende fornecer alguma
declaração ao cidadão em formato eletrônico, deverá fazer nos
moldes da Infra-estrutura de Chaves Públicas prevista pela
mencionada medida provisória.

Deve-se registrar que o Estado está adiantado no processo de
incorporação dessa tecnologia. Aliás, a própria Assembléia Legislativa
contratou os serviços da Prodemge, para que os documentos
encaminhados à Imprensa Oficial contenham uma certificação digital.
Assim, a Imprensa Oficial terá plena certeza de que os documentos
que recebe para a edição do “Diário do Legislativo” originam-se
efetivamente desta Casa e foram encaminhados por pessoas que têm
competência funcional para o envio do arquivo eletrônico. A Prodemge
é uma das poucas empresas que se habilitaram para exercer a função
de Autoridade Certificadora, dentro do sistema instituído pela Medida
Provisória nº 2.200-2, de 2001.

Assim, concluímos pela juridicidade da proposição, com um
pequeno reparo. O art. 1º não obriga o Estado a fornecer documentos
no formato eletrônico, mas estabelece que, se o fizer, deverá ser de
acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas. Assim, o Estado
não está descumprindo a norma se não fornecer documentos
eletrônicos aos cidadãos. Dessa forma, são desnecessários os arts. 2º
e 3º, que se referem à dotação orçamentária e ao prazo para
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regulamentação da lei, respectivamente. Por essa razão,
apresentamos as Emendas nºs 1 e 2.

Registre-se, na oportunidade, que a complexidade da matéria impõe
a necessidade de sua apreciação rigorosa pela comissão de mérito.
Será, de qualquer forma, uma oportunidade para que possamos
compreender melhor essa tecnologia e suas vantagens e
desvantagens para o cidadão.

Conclusão
Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 175/2007 com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresentamos a seguir.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 186/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 57/2003, visa a
alterar a Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece, oficialmente, no
Estado, como meio de comunicação objetivo e de uso corrente, a
Língua Brasileira de Sinais - Libras.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, vem a proposição 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
Ao examinar o Projeto de Lei nº 57/2003, esta Comissão emitiu

parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou. Os argumentos constantes do
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referido parecer são corretos, razão pela qual, em linhas gerais, os
reproduzimos.

O projeto em exame visa a introduzir na Lei nº 10.379, de 10/1/91,
dispositivo estabelecendo que 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”.

A Lei nº 10.379, de 1991, reconhece a Língua Brasileira de Sinais -
Libras - como meio de comunicação oficial no Estado e determina
que, nas repartições públicas, haja profissionais capazes de utilizá-la,
se necessário, para atendimento ao público externo, e que a
mencionada linguagem constará do currículo da rede estadual de
ensino.

A exigência de que o Estado qualifique servidores para utilizar a
linguagem adotada pelos surdos e mudos, como pretende o projeto
em exame, apenas aperfeiçoa a mencionada lei. É evidente que, para
se assegurar a efetividade do disposto na Lei nº 10.379, de 1991, é
necessário que haja servidores aptos a utilizar corretamente a Língua
Brasileira de Sinais. Não existindo esses, outros servidores deverão
ser qualificados. Assim, não se pode afirmar sequer que o projeto cria
despesa, pois a exigência de qualificar profissionais para a utilização
da referida língua encontrava-se implícita na lei, e o projeto busca
apenas explicitá-la.

Contudo, não nos parece correto que a lei defina a origem dos
recursos, porque cabe ao Poder Executivo, no momento da aplicação
da norma, verificar qual o melhor mecanismo para alcançar o
pretendido pelo legislador. Se vão ser utilizados recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador ou recursos próprios, essa é uma decisão
administrativa, que não deve ser restringida pelo legislador, porque,
ademais, depende de uma política federal, a que se vincula o referido
Fundo. Por isso, propomos seja dada nova redação ao art. 1º do
projeto.

O art. 5º que se pretende incluir na Lei nº 10.379, de 1991, visa a
obrigar as repartições públicas a afixarem cópia da lei em local visível.
Trata-se de uma estratégia eventualmente adotada pelo legislador
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para assegurar efetividade à lei, na medida em que amplia o
conhecimento sobre a norma por parte dos eventuais interessados.
Não se pode deixar de observar que dispositivos desta ordem
configuram um paradoxo no sistema normativo: são introduzidos
porque o legislador receia que a lei não venha a ser cumprida pelos
órgãos públicos; mas como garantir que o dispositivo que determina a
afixação de cópia da lei será cumprido? Ademais, um dos motivos
pelos quais a população desconhece muitas normas jurídicas é o
excesso de leis em vigor, em decorrência de um fenômeno
contemporâneo conhecido como “inflação legislativa”, cuja
responsabilidade é, em grande parte, dos próprios legisladores.
Estendida norma similar a todos os diplomas legais que regulam a
administração pública, porque todos devem ser igualmente
conhecidos pelos administrados, não haveria espaço físico para a
afixação de cópias de tantas leis. Eis a razão pela qual excluímos de
nosso substitutivo o referido dispositivo, reconhecendo que, apesar
das considerações apresentadas, poderá a Comissão de mérito
indicar a sua inclusão, por entender ser de grande relevância.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 186/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 objetivo, e de uso corrente, a linguagem gestual
codificada na Língua Brasileira de Sinais - Libras.

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

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - O Estado qualificará servidores públicos estaduais

para o atendimento ao disposto no ‘caput’ deste artigo.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião
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Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 205/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
205/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei
2.414/2005, permite que seja ultrapassado o limite de velocidade dos
veículos em até 20km/h no período entre a zero hora e as 5 horas, e
dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer sobre os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva permitir que os condutores de veículos

excedam em até 20km/h os limites estabelecidos pela sinalização nas
rodovias estaduais no período compreendido entre a zero e as 5
horas. De forma sintética, esta Comissão já se manifestou pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dessa
proposição em 2005. Não poderia ser outro o entendimento, pois o
vício de inconstitucionalidade é flagrante, uma vez que a matéria nela
disciplinada se insere no domínio legiferante privativo da União, a teor
do disposto no art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, cujos termos
transcrevemos a seguir:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XI - trânsito e transporte;”.
Com base no mencionado dispositivo constitucional, a União editou

a Lei nº 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro
- CTB -, que dispõe de modo expresso, em seu art. 12, inciso I, que
compete ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran - estabelecer as
normas regulamentares referidas no Código e as diretrizes da Política
Nacional de Trânsito.

Desse modo, ante a sistemática de repartição de competências
legislativas acolhida na Constituição da República, torna-se claro que
falece aos Estados da Federação a competência para tratar, em nível
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legal, de matéria de trânsito, como, por exemplo, questões relativas a
limite de velocidade em rodovias estaduais, à maneira do projeto em
exame.

Esse foi o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
que recentemente examinou lei do Estado do Rio Grande do Sul que
pretendia disciplinar a colocação de barreiras eletrônicas para
aferimento da velocidade de veículos. A Suprema Corte considerou o
ordenamento estadual inconstitucional, por tratar de matéria
relacionada com o trânsito, cuja competência é privativa da União (
Adin nº 2.718, rel. Min. Joaquim Barbosa, “DJ”, 24/6/2005).

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 205/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 223/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em
epígrafe, resultante do desarquivamento do 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 de futebol do Estado, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, o qual
fundamentamos nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a

instituir concurso de prognósticos destinado ao desenvolvimento da
prática desportiva, com a participação de clubes de futebol do Estado.
Para tanto, estabelece como competência da Secretaria de Fazenda
autorizar a instituição do concurso, dispõe sobre as regras de
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participação dos clubes interessados e sobre a divisão e a destinação
da receita dele proveniente, além de definir competências para a
Loteria do Estado de Minas Gerais.

A Lei Delegada nº 88, de 29/1/2003, que dispõe sobre a estrutura
orgânica básica da Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, estabelece, em seu art. 2º, que a referida autarquia tem
como finalidade gerar recursos mediante a exploração de jogos
lotéricos e similares no Estado e destiná-los à promoção do bem-estar
social, por meio de programas nas áreas de assistência, desportos,
educação, saúde e desenvolvimento social. Vê-se, pois, que é dela a
competência para a exploração de jogos no Estado. Outrossim, a Lei
nº 6. 265, de 18/12/73, que dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, estabelece em seu art. 1º, parágrafo
único, que compete à referida autarquia dirigir, coordenar, fiscalizar e
controlar, no território estadual, a execução da loteria explorada pelo
Estado.

Verifica-se, na proposição em exame, uma alteração substancial nos
mencionados dispositivos, porquanto ela retira da Loteria do Estado a
autonomia para a implantação das modalidades de jogos lotéricos.
Ressalte-se que o exercício dessa autonomia deve observar a
legislação especial, de maneira que as modalidades de jogos lotéricos
devem enquadrar-se nas formas autorizadas por essa legislação.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto apresenta vícios de
natureza jurídico-constitucional, pelas razões a seguir.

O caráter autorizativo da proposição deve ser questionado, tendo
em vista que a lei autorizativa deve ter sede na Constituição Federal,
que é o instrumento próprio para regular a relação entre os Poderes,
ou seja, esta deve emanar do Poder constituinte, sob pena de se
tornar vulnerável o princípio da separação dos Poderes, um dos
pilares de nosso modelo constitucional. Dessa maneira, todo comando
normativo que trata das relações entre os Poderes constituídos,
instituindo condicionamentos para a ação de cada um deles, deve ter
“status” constitucional, a exemplo da hipótese especificada no inciso
XX do art. 37 da Carta da República, que exige a autorização
legislativa para a criação de subsidiária de empresa pública ou
sociedade de economia mista. Outro exemplo a ser destacado é o
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disposto no art. 18 da Carta mineira, que condiciona a aquisição
onerosa de bem imóvel ou sua alienação a prévia autorização
legislativa. Trata-se de um condicionamento imposto à ação do
Executivo no que concerne à disposição ou à aquisição de bens
imóveis de domínio do Estado, por isso mesmo fundado em norma de
índole constitucional.

Constatamos que a autorização para o Poder Executivo instituir
concurso de prognósticos, conforme objetiva o projeto em análise, não
encontra lastro na distribuição de competências fixada pela Carta
Magna em vigor. Assim, projeto de lei autorizativo dessa natureza
necessita de amparo constitucional.

Ademais, as medidas propostas pelo legislador para o fim postulado
no projeto apresentam outros vícios de inconstitucionalidade, que
identificamos a seguir.

No tocante aos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo
Decreto-Lei nº 594, de 27/5/69, instrumento normativo de observância
obrigatória por todos os Estados membros. A estes é dado, por
concessão do governo da União, tão-somente planejar, coordenar,
executar e controlar o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é
defesa a edição de normas legais disciplinadoras da matéria, como no
caso do projeto em tela, que chega a criar uma modalidade nova de
jogo.

O Decreto nº 66.118, de 26/1/70, que regulamenta o mencionado
decreto-lei, em seu art. 1º, estabelece que os concursos de
prognósticos sobre os resultados de competições esportivas,
nacionais ou internacionais, constituem serviço público exclusivo da
União. A referida norma conceitua, no § 1º deste artigo, o termo
“concurso” como o conjunto de prognósticos sobre o resultado de uma
série de competições esportivas, nacionais ou internacionais, em
número não inferior a 13, com realização prevista para data prefixada,
na forma da Norma Geral dos Concursos.

O serviço de loterias foi instituído pelo Decreto-Lei nº 6.259, de
1944, que prevê, no art. 3º, que a concessão ou exploração lotérica
emanará sempre da União, por autorização direta, no caso de loteria
federal, ou mediante decreto de ratificação, no de loteria estadual,
sendo que suas normas constituem uma derrogação das normas de
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direito penal que proíbem o jogo de azar. O art. 40 do mesmo diploma
legal determina que constitui jogo de azar, passível de repressão
penal, a loteria de qualquer espécie não autorizada ou ratificada
expressamente pela União. O Decreto-Lei nº 204, de 1967, que altera
o referido decreto-lei, ratifica a determinação prevista nesse diploma
legal de que a exploração de loteria constitui derrogação das normas
de direito penal. Assim, os jogos de azar não passíveis de repressão
penal são aqueles expressamente autorizados pela União e
explorados pelas loterias federal e estaduais. Como a permissão para
a exploração de jogos de azar constitui uma derrogação das normas
de direito penal, tudo o que com ela se relacione deve ter uma
interpretação restrita, nunca ampla.

Ressalte-se que é da competência privativa da União legislar sobre
direito penal, conforme o disposto no art. 22, I, da Constituição da
República. A propósito, verifica-se que a Lei de Contravenções Penais
– Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 – tipifica, no art. 50, como
contravenção estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público
ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem
ele. A referida lei conceitua jogo de azar como aquele em que o ganho
e a perda dependem, exclusiva ou principalmente, do fator sorte. O
art. 51 do mesmo diploma dispõe ser contravenção “promover ou
fazer extrair loteria, sem autorização legal”; e conceitua, no § 2º deste
artigo, loteria como “toda ocupação que, mediante a distribuição de
bilhetes, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz
depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de
outra natureza”. Estabelece, ainda, o art. 51, no § 3º, que não estão
compreendidos na definição do parágrafo anterior os sorteios não
autorizados na legislação especial.

Por fim, impõe-se ressaltar que esta Comissão aprovou, em
4/4/2006, parecer concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nº 2.925/2006, pelas mesmas razões agora mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 223/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião
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Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 224/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
224/2007, derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.948/2006, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos
estabelecimentos de ensino superior, nas situações que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática.

Vem, a matéria, agora, a este órgão colegiado para receber parecer
sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão, na legislatura passada, emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº
2.948/2006 na forma do Substitutivo nº 1. Os argumentos constantes
daquela peça são corretos, razão pela qual mantemos o mesmo
entendimento, reproduzindo, em linhas gerais, os fundamentos que
então sustentaram o posicionamento desta Comissão.

O projeto de lei em epígrafe propõe que os estabelecimentos de
ensino superior fiquem obrigados a devolver aos alunos que desistam
do curso em que se encontram matriculados o valor integral da
matrícula já pago, no ato da desistência.

A proposição visa a solucionar um problema que ocorre de forma
reiterada nos períodos de matrícula em cursos superiores: o candidato
aprovado no vestibular de uma determinada instituição se vê forçado a
fazer a matrícula naquela instituição mesmo sem saber o resultado do
processo seletivo de outras instituições de ensino em que também
prestou concurso. Sendo aprovado em concursos de diferentes
instituições, o candidato opta por uma e desiste da matrícula em outra.
Ocorre que, com respaldo no contrato celebrado com o estudante,
algumas instituições de ensino se negam a devolver os valores
correspondentes à matrícula.

Duas questões se colocam: pode a lei restringir esta matéria ou ela
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diz respeito à livre iniciativa das instituições de ensino? Admitindo-se a
possibilidade de lei disciplinar a matéria, pode ser lei estadual, ou
seja, a matéria se enquadra na competência legislativa dos Estados
membros?

A resposta à primeira questão já foi dada pelos Tribunais, que vêm
reconhecendo, com base nos princípios de direito civil e de direito do
consumidor, a possibilidade de o Juiz reduzir multas excessivas
estabelecidas em contrato e a obrigatoriedade de devolução parcial
dos valores pagos.

Da decisão judicial cuja ementa transcrevemos a seguir pode-se
extrair a resposta para a segunda questão, ou seja, se o Estado pode
disciplinar a matéria:

"Ementa - Ensino - Estabelecimento superior - Matrícula - Pedido de
restituição do valor pago, em virtude de desistência do curso -
Admissibilidade - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Prazo de sete dias do artigo 49 do estatuto em tela
inaplicável à espécie - Não devolução dos valores pecuniários
prestados, que configura locupletamento indevido - Recurso
parcialmente provido." (Relator Fonseca Tavares - Apelação Cível nº
198.603-1 - São Paulo - 25.5.94).

Ora, se a relação entre instituição e estudante é mediada pelo direito
do consumidor, pode o Estado membro legislar sobre o assunto,
considerando-se que o Código de Defesa do Consumidor é norma
geral no contexto da competência concorrente, consoante dispõe o
art. 24, V, da Constituição Federal.

Não obstante, há que considerar aqui o ponto de vista das
instituições de ensino, devendo-se admitir que a matrícula seguida de
sua desistência gera despesas de cunho operacional e administrativo
para a instituição. O argumento encontra guarida no princípio da
razoabilidade, pois, efetuada a matrícula, inicia-se o processo de
organização das turmas, dos diários escolares e outros procedimentos
próprios dessa atividade econômica. Ademais, a instituição deverá
contactar outro candidato após a desistência da matrícula, o que, por
certo, representa custo administrativo. Certamente, tais custos não
justificam a retenção integral do valor da matrícula, uma vez que a
maior parte das despesas da instituição deriva de sua atividade
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principal, qual seja o ensino, benefício não usufruído por quem
desistiu da matrícula.

Parece-nos mais adequado obrigar a restituição de uma parte da
matrícula, permitindo a retenção de outra parte para cobrir os
mencionados custos.

Assim, do princípio da razoabilidade passamos ao da
proporcionalidade, tendo em vista a necessidade de fixar parâmetros
para definir o percentual que a instituição poderá reter. Todavia, se
esta Comissão entende que pode a lei estadual estabelecer a
obrigatoriedade de restituição de, pelo menos, parte do valor pago a
título de matrícula, a comissão de mérito terá melhores condições de
avaliar o percentual correspondente, podendo, para isso, ouvir
representantes dos setores interessados.

Por fim, alteramos a penalidade pelo descumprimento da norma,
remetendo-a ao art. 56 do Código do Consumidor, pois sobre esta
matéria o Estado tem competência legislativa suplementar, nos termos
do § 2º do art. 24 da Constituição da República. O projeto original, que
estabelecia a multa para o candidato, invade a seara do direito civil,
cuja competência é privativa da União.

Conclusão
Pelos fundamentos apresentados, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 224/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a devolução de pagamento em virtude da desistência

de matrícula em instituições de ensino superior.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a instituição de ensino superior obrigada a devolver, no

prazo de trinta dias, no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da
matrícula ao aluno que desistir do curso ou solicitar transferência
antes do início das aulas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a
aplicação ao infrator de uma das penalidades prevista 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 Comissões, 10 de abril de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito
Alves - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 230/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.198/2006, autoriza o Poder Executivo a criar centros de auxílio
médico-ambulatorial para o atendimento às pessoas portadoras das
doenças de Parkinson ou de Alzheimer.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, o qual fundamentamos nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a

criar no Estado centros de auxílio médico-ambulatorial para o
atendimento às pessoas portadoras das doenças de Parkinson ou de
Alzheimer.

Conforme se depreende da justificação do projeto, tanto a doença
de Parkinson quanto a de Alzheimer afetam, atualmente, parcela
significativa da população, estando fortemente associadas à idade.

Entretanto, em que pese à preocupação do autor da proposição com
os usuários dos serviços de saúde acometidos pelas referidas
doenças, o caráter autorizativo da proposição deve ser questionado.
Com efeito, como já foi salientado reiteradas vezes por esta
Comissão, a necessidade da autorização legislativa decorre, tão-
somente, da Constituição, que não a prevê para a concretização do
objeto do projeto em análise, qual seja a criação, pelo Poder
Executivo, de centros médicos na estrutura da Secretaria de Saúde.

Quanto à criação de órgãos na estrutura do Executivo, a iniciativa
para deflagrar o processo legislativo é privativa do Governador do
Estado, consoante o art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado. A esse
respeito, observe-se que as normas constitucionais que tratam da
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iniciativa reservada para a deflagração do processo legislativo são
consideradas uma projeção específica do princípio da separação e
independência dos Poderes, segundo entendimento pacífico do STF.

Finalmente, a título de esclarecimento, cumpre ressaltar que os
portadores das doenças de Parkinson ou de Alzheimer já são
devidamente atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS –,
merecendo, a esse respeito, destaque a Lei Federal no 10.741, de
1º/10/2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, que, em seu art.
15, assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
SUS, incluindo a atenção especial às doenças que afetam sobretudo
essa faixa etária, como é o caso das anteriormente mencionadas.

Essas são, pois, as razões que impedem a tramitação do projeto
nesta Casa, cumprindo ressaltar que esta Comissão se manifestou da
mesma forma na legislatura passada, no exame da matéria em
análise, que foi objeto do citado Projeto de Lei nº 3.198/2006.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 230/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 285/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposta em análise, de autoria do Deputado Doutor Viana, resulta
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 808/2003, que “dispõe sobre
pagamento de tarifa mínima de consumo de energia elétrica à
concessionária de serviço público na forma da lei”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em tela pretende assegurar o pagamento de tarifa mínima

aos consumidores de energia elétrica que tenham, na família, pessoa
que dependa de aparelho elétrico para sobreviver.
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Para justificar a proposta, o autor enfatiza que a prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica é considerada essencial e
a medida poderia proporcionar ganho para o Estado, notadamente em
relação aos casos que o paciente pudesse permanecer na própria
residência, sendo assistido por aparelhos e equipamentos que utilizam
a eletricidade como fonte de energia.

Deve ser lembrado que esta proposta já tramitou nesta Casa
Legislativa e foi arquivada em decorrência do término da legislatura.

Em que pese ao alto alcance da medida proposta, encontra óbice de
naturezas constitucional e legal, o que inviabiliza a tramitação do
projeto.

A Constituição da República estabelece a competência da União
para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de fornecimento de energia elétrica e o
aproveitamento dos cursos de água, o que pode ser constatado pelo
disposto no art. 21, XII, “b”, daquele diploma legal.

Tornou-se prática comum a exploração de tais serviços, em todo o
País, por empresas concessionárias, como ocorre no Estado de Minas
Gerais, e tais empresas, ao disponibilizarem os serviços para os
consumidores, submetem-se às regras estabelecidas pelo titular do
serviço, ou seja, a União.

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece
regras para a estipulação das tarifas a serem cobradas dos usuários
do serviço.

Por outro lado, a União instituiu, por meio da Lei nº 9.427, de
26/12/96, a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, à qual se
atribuiu a competência para fiscalizar a produção, a transmissão, a
distribuição e a comercialização da energia elétrica, em conformidade
com as políticas e diretrizes do governo federal.

A Aneel, por seu turno, editou a Resolução nº 456, de 29/11/2000,
estipulando as condições gerais para o fornecimento de energia
elétrica. A mencionada resolução estabelece a possibilidade da
cobrança de tarifas diferenciadas, ficando demonstrado que a matéria
é disciplinada, em sua plenitude, pelo poder concedente.

Pode-se concluir, com segurança, que não remanesce ao Estado
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perspectiva para dispor sobre a estrutura tarifária dos serviços de
fornecimento de energia elétrica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 285/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 296/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
141/2003, institui o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar,
para a prevenção e o controle da violência nas escolas da rede
pública do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir o Programa Paz na Escola, de

ação interdisciplinar e participação comunitária, para a prevenção e o
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do
Estado.

O programa tem por objetivo o desenvolvimento de ações e
campanhas educativas de valorização da vida, de conscientização dos
alunos, crianças e adolescentes, como cidadãos sujeitos de direitos,
além da participação da comunidade escolar em projetos culturais,
sociais e desportivos, sempre buscando prevenir e controlar a
violência nas escolas públicas estaduais.

O projeto prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por
professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança pública
e educação, pais, representantes ligados à comunidade escolar, além
de outras autoridades e cidadãos que possam colaborar na
consecução do objetivo proposto.
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Em que pese à intenção do legislador, o projeto de lei em tela
apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico-constitucional e legal.
Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir programa
administrativo, iniciativa que configura atribuição típica do Poder
Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais
ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando
de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque
inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que
já está incluída em sua competência constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o
nosso sistema jurídico se baseia no princípio da separação dos
Poderes e que cada Poder tem funções e prerrogativas próprias,
definidas pela Constituição Federal, decidiu que apenas os programas
previstos na Constituição, bem como os que impliquem investimentos
ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos
seus respectivos orçamentos, devem ser submetidos ao Legislativo.
Trata-se, no caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das
hipóteses citadas, nenhum plano 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.

Importa salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas 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 poderão ser apresentadas pelos
Deputados Estaduais. Esse é o momento para que sejam criados ou
ampliados programas por via da iniciativa legislativa, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente
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autorizativas, de efeito inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição
de serem implementadas, por falta de recursos. Nesse passo, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, no seu
art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de
obrigação que não atendam às exigências estabelecidas no art. 16 da
mesma lei, que prevê que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto
financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em
vigor quanto nos dois exercícios subseqüentes. Deverão, também, ser
acompanhados de declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além disso, a proposição apresenta outros vícios de
inconstitucionalidade, estes pontuais, localizados em seus arts. 2º ao
7º. Os arts. 2º e 3º da proposição, por exemplo, impõem às
instituições escolares a criação de uma equipe de trabalho, o que vai
de encontro às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei Federal nº 9.394, de 1996, norma geral da União, de
observância obrigatória por todos os entes da Federação, em cujo art.
12, inciso II, é assegurada a autonomia dos estabelecimentos de
ensino, no que tange à administração de seu pessoal e de seus
recursos materiais.

Os arts. 4º, 5º e 6º do projeto prevêem a criação de órgãos
vinculados à Secretaria de Estado de Educação, aos quais foram
dadas as denominações de núcleos central e regionais. Acrescente-se
que os artigos destacados estabeleceram a participação de técnicos
pertencentes a várias Pastas subordinadas ao Governador do Estado
e, até mesmo, a entidades não governamentais ou privadas, além de
impingirem também às Secretarias Municipais a participação de seus
técnicos no programa proposto.

Diante disso, fica evidenciado o vício de inconstitucionalidade
insanável em que incorrem os dispositivos citados, o qual pode ser
sintetizado como a interferência do Poder Legislativo na competência
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privativa atribuída pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder
Executivo para deflagrar o processo legislativo nas matérias que
envolvem a organização e a estrutura de seus órgãos, a exemplo das
Secretarias de Estado e demais entidades da administração indireta
do Estado, conforme estatui o art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da
Constituição mineira. Também o art. 90 da Carta Estadual, nos seus
incisos V e XIV, estabelece a competência privativa do Governador do
Estado para iniciar o processo legislativo na forma e nos casos
previstos na Constituição e para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Ainda no que tange ao art. 6º, já citado, o legislador estadual, ao
enviar comando para as Secretarias Municipais que menciona, como
as de Educação, da Saúde, do Trabalho, da Justiça e da Segurança
Pública, fere frontalmente o princípio constitucional da autonomia
municipal, consagrado no “caput” dos arts. 18 e 29 da Constituição do
Brasil.

O art. 7º, por sua vez, se mostra inócuo, tendo em vista que o
Governador do Estado já detém a competência privativa para celebrar
convênio com entidade de direito público ou privado, conforme
determina o comando do inciso XVI do art. 90 da Constituição mineira.

Aos argumentos apresentados acrescente-se a existência da Lei nº
16.683, de 2007, que prevê o desenvolvimento de ações de
acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do
Estado. As ações previstas na lei estão voltadas para o
desenvolvimento social de jovens pertencentes a comunidades que
apresentem baixo índice de desenvolvimento humano ou
vulnerabilidade social intensa e compreendem a execução de
atividades que previnam a violência, o uso de drogas e o alcoolismo,
além da evasão escolar, e busquem melhorar o desempenho e o
rendimento do aluno, entre outras atividades.

Também as Leis nºs 11.824, de 1995 e 13.316, de 1999, focalizam a
prevenção da violência nas escolas. A primeira estabelece que o
conteúdo educativo das mensagens constantes nas capas e
contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas com
recursos de suas caixas escolares ou do Tesouro do Estado deverá
estar correlacionado com a questão da violência nas escolas e terá o
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objetivo de combatê-la. A segunda lei mencionada prevê a realização
de palestras, debates, seminários e fóruns técnicos que enfatizarão o
espírito de fraternidade e solidariedade próprio da Semana de
Combate à Violência, comemorada, anualmente, no mês de junho, e
cujas atividades envolverão todos os alunos da rede pública estadual.

Como vemos, à luz da fundamentação apresentada, o projeto de lei
em análise não encontra, no arcabouço jurídico em vigor, respaldo
para a sua aprovação nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 296/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 305/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 15/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a permutar com a Empresa São Gonçalo Ltda. os
imóveis que especifica, situados no Município de Contagem.

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
Trata o Projeto de Lei nº 305/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
permuta de um terreno edificado, de propriedade do Estado, com área
de 720m², constituído pelos lotes 30 e 31 da quadra 39, situados na
Avenida Tito Fulgêncio, nº 142, Bairro Industrial, no Município de
Contagem, por outro, também edificado, pertencente à Empresa São
Gonçalo Ltda., com área de 7.920m², constituído pelo lote 1-A da
quadra 32 - decorrente do remembramento dos lotes 1 a 13 e 44 a 51,
conforme averbação 4 da respectiva matrícula - e situado na Rua
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Vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropical, naquele Município.
Segundo o autor da proposição, a permuta justifica-se pelo fato de

que ela 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.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, que impõe, além da referida autorização e a existência de interesse
público devidamente justificado, a avaliação prévia.

Para o cumprimento desta, a Diretoria Central do Patrimônio
Imobiliário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
elaborou os Laudos de Avaliação nºs 54 e 55, de 2006, para
determinar o montante mais representativo do mercado de valor venal
dos imóveis, adotando-se o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado, em atendimento à recomendação constante da NBR 14.653-
1.

O valor apontado para o imóvel pertencente ao Estado foi de
R$978.688,65, enquanto o outro foi de R$1.557.825,22, conforme
consta do § 2º do art. 1º do projeto em análise.

Em decorrência da diferença de valor encontrada, o § 3º do citado
dispositivo determina que a diferença a favor da Empresa São
Gonçalo Ltda., de R$579.136,57,será integralizada por meio de saldo
financeiro, registrado no orçamento do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado, constante da fonte 53 dos exercícios de 2004 e 2005.

Conquanto o projeto não apresente óbice de natureza jurídica,
cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1, a seguir formalizada, com o
fim de sanar erro material no que se refere à especificação do lote de
propriedade da empresa permutadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 305/2007 com a
Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

Emenda nº 1
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Substitua-se, no “caput” do art. 1º, a expressão “1ª” por “1-A”.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 309/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.822/2004,
disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de
consumidores para o fim que menciona.

Publicado em 15/3/2007, 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
O projeto em tela pretende disciplinar as atividades do “marketing”

direto ativo, constituído pela oferta de produtos ou serviços,
particularmente por meio de ligações telefônicas, o que, em muitos
casos, tem trazido desconforto para os consumidores usuários dos
serviços de telefonia.

A proposição institui a lista pública para registro dos consumidores
que não desejam receber ofertas comerciais por meio de “marketing”
direto ativo, a qual foi denominada “lista antimarketing”.

As empresas que atuam neste ramo de atividade teriam de
obedecer às restrições impostas pela proposta em análise sob pena
de se sujeitarem às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90,
que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

É importante lembrar a inexistência de norma nacional sobre a
matéria, que também é objeto do Projeto de Lei nº 2.387/2003, do
Deputado Federal Coronel Alves, arquivado em decorrência do
término da legislatura.

Segundo a proposta desse parlamentar, seria criada a lista de
usuários dos serviços de telefonia fixa que se manifestarem contrários
ao recebimento de ofertas de produtos e serviços, a ser colocada à
disposição das empresas de “telemarketing” que operam no mercado.
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A proposição em análise torna-se ainda mais inovadora na medida
que prevê a possibilidade de essas listas serem administradas por
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip, cujas
atividades foram disciplinadas pela Lei nº 14.870, recém-aprovada por
esta Casa Legislativa.

Note-se que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à
produção e ao consumo, matéria de competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal, segundo dispõe o art. 24 da
Constituição da República. Esse mesmo dispositivo, em seu § 3º,
reserva aos Estados a competência legislativa plena para atender a
suas peculiaridades, em face da inexistência de lei federal sobre o
tema. Por outro lado, cumpre esclarecer que “telemarketing”, como já
foi dito, é prática de venda direta ao consumidor, não havendo
nenhuma relação com propaganda comercial, tema que se insere
entre as competências legislativas privativas da União.

Verificamos, pois, que não existe nenhuma restrição de ordem
constitucional ou legal ao trâmite do projeto, lembrando, por último,
que o processo legislativo pode ser instaurado por iniciativa
parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra inserida entre
aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira.

Acreditamos que a proposta será bastante aprimorada pelas demais
comissões a que foi distribuída, cabendo-nos, no momento, apreciá-la
apenas sob o ponto de vista da sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 309/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 346/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.015/2004,
institui o Cadastro Estadual de Entidades Ambientais do Estado de
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Minas Gerais - Ceea-MG - e dá outras providências.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 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.

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

Fundamentação
Trata-se de projeto desarquivado, sobre o qual esta Comissão, na

legislatura passada, emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, reproduzimos a
fundamentação exarada por ocasião da apreciação do Projeto de Lei
n° 2.015/2004.

A proposição em exame pretende instituir cadastro de entidades
ambientais com o objetivo de criar banco de dados de acesso público
com a relação das organizações não governamentais que atuam há
mais de três anos em Minas Gerais na proteção do meio ambiente. De
acordo com os arts. 2º e 3º do projeto, a inscrição no cadastro é
facultativa e gratuita e é requisito para a apresentação de projetos de
cunho ambiental nos órgãos do sistema de meio ambiente do Estado.
Em outras palavras, somente as entidades cadastradas poderão
receber recursos do poder público para o desenvolvimento de projetos
ambientais.

Na justificação do projeto, seu autor sustenta a necessidade dessa
medida para centralizar as informações sobre entidades de proteção
ao meio ambiente e resguardar a população de pessoas ou empresas
que passam por ambientalistas, conseguindo recursos financeiros
para causas sem finalidade alguma de preservação, reparação ou
alteração do meio ambiente.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a matéria já se encontra
disciplinada na Lei nº 14.870, de 2003, que trata das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips.

Nos termos do art. 2º da citada lei, as entidades qualificadas como
oscips pelo poder público poderão firmar termo de parceria, destinado
à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento
e a execução de atividades consideradas de interesse público. Entre
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essas atividades, o art. 4º, VI, estabelece a defesa, a preservação e a
conservação do meio ambiente, a gestão de recursos hídricos e o
desenvolvimento sustentável. Para tanto, a entidade interessada em
desenvolver e executar projetos de natureza ambiental deverá atender
aos requisitos legais, tais como a comprovação de execução direta de
projetos, programas ou planos de ação relacionados à área de sua
atuação, ou a prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuem em áreas afins. Observam-se, ainda, as exigências relativas à
comprovação de que a entidade funciona há mais de dois anos e não
possui fins lucrativos. Verifica-se também que é vedada a distribuição
entre os seus sócios ou associados, Conselheiros, Diretores,
empregados ou doadores de eventuais excedentes operacionais,
brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
de seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades,
bem como a aplicação integral dos recursos na consecução de seu
objetivo social.

Qualificada como oscip, a entidade submete-se à fiscalização do
Ministério Público e ao controle externo da Assembléia Legislativa
com o auxílio do Tribunal de Contas.

Já em relação à celebração do termo de parceria, são estabelecidos
os seguintes requisitos: consulta ao conselho de política pública da
área de atuação da entidade; comprovação de regularidade fiscal da
instituição; publicação de minuta do termo no órgão oficial do Estado;
e, se for o caso, submissão a processo seletivo, quando houver mais
de uma entidade interessada.

Como se observa, a lei que trata das oscips contém diversos
instrumentos de controle relacionados ao repasse de recursos para o
terceiro setor. As exigências legais e os mecanismos de controle são
estabelecidos, indistintamente, para todas as entidades,
independentemente da área de atuação. Portanto, nessa lei o terceiro
setor é tratado de forma isonômica pelo Estado. Por outro lado, as
peculiaridades intrínsecas à área de atuação da entidade serão
apuradas nos projetos e planos submetidos ao exame do poder
público.

É oportuno esclarecer que a habilitação da entidade não gera direito
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subjetivo de contratação com o Estado. Qualificada como oscip, a
instituição poderá vir a celebrar contrato com o poder público, em
iguais condições com as demais entidades.

O prazo de dois anos de funcionamento é o mínimo exigido. Há de
se computar, ainda, o transcurso de um certo período para a análise
da documentação encaminhada e a realização de diligências
reputadas imprescindíveis pelo poder público, antes do
reconhecimento da entidade como oscip.

Além disso, é de se observar que a instituição de cadastro
facultativo e gratuito é ato ordinário de administração. Em outras
palavras, tal expediente não carece de produção de lei específica.
Como o projeto estabelece a inscrição da entidade como requisito
para obtenção de repasse de recursos, o cadastro acaba sendo o
instrumento de viabilização jurídica essencial para permitir ao poder
público a celebração de convênio ou outro tipo de contrato para o
repasse de verbas. Em tal situação, o cadastro assume outra
conformação, porque impõe ao administrado restrição legal. Assim,
ele deve ter previsão legal, mas a lei que trata das oscips já cumpre
este papel.

Poderia indagar-se se seria ou não conveniente e oportuna a
manutenção do prazo de comprovação de funcionamento da
instituição previsto na lei. Como não cabe a esta Comissão o exame
do mérito da matéria, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo nº 1, para viabilizar a tramitação do projeto nesta Casa,
fazendo jus às meritórias intenções do seu autor. No substitutivo,
propomos nova redação para o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de
2003, com o objetivo de estabelecer o prazo mínimo de três anos de
funcionamento para a entidade se qualificar como oscip. Instituímos,
também, a obrigação de inscrição da entidade no cadastro da
Secretaria de Estado competente, para permitir ao poder público
melhor controle sobre as instituições que poderão celebrar termo de
parceria e outros instrumentos congêneres com o Estado. Tendo em
vista o princípio da isonomia, a inscrição no cadastro será exigida para
todas as entidades, independentemente da área de atuação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 346/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.870, de 17 de dezembro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de 17 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - Pode qualificar-se como oscip a pessoa jurídica de direito

privado sem fins lucrativos, constituída há pelo menos três anos, nos
termos da lei civil, e em atividade, cujos objetivos sociais e normas
estatutárias atendam ao disposto nesta lei.”.

Art. 2º - O art. 7º da Lei nº 14.870, de 17 de dezembro de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 7º - (...)
VII - inscrição no cadastro da Secretaria de Estado da área de

atuação da entidade;”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 350/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.213/2005,
“acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de 6/10/2004, que torna
obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado”.

Publicado em 15/3/2007, o projeto foi distribuído a esta Comissão e
às Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

Preliminarmente, cabe a este órgão colegiado examinar o projeto
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece a obrigatoriedade do exame do fundo de

olho nas crianças matriculadas no ensino fundamental, da 1ª à 4ª
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série, na rede estadual de ensino.
Conforme a justificação do autor, o objetivo do projeto é prevenir, na

infância, a ocorrência do retinoblastoma, um tipo de câncer ocular
originário das células da retina. A doença, se diagnosticada
precocemente, é curável, podendo até mesmo ser preservada a visão.

A proteção e a defesa da saúde são matérias que se encontram
relacionadas entre as de competência legislativa concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 24,
inciso XII, da Carta Magna

Por seu turno, a Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XVIII,
estabelece que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador do Estado, dispor sobre a matéria de legislação
concorrente, de que trata o citado art. 24 da Constituição da
República.

Encontramos forte respaldo para o projeto em análise no “caput” do
art. 224 da Carta Política mineira, pois esse dispositivo preconiza que
cabe ao Estado assegurar condições de prevenção das deficiências
física, sensorial e mental, devendo dar prioridade à assistência pré-
natal e à infância. É este o caso da proposição em estudo.

À luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos
impedimento de natureza jurídica à tramitação do projeto em exame
nesta Casa Legislativa.

Conforme se verifica da leitura da fundamentação apresentada, a
matéria objeto da proposição em análise situa-se na esfera da defesa
da saúde. Todavia, a menção à faixa escolar compreendida entre a 1ª
e a 4ª séries configura, na realidade, uma referência à faixa etária em
que se costuma manifestar o retinoblastoma na infância. Mesmo
porque, sendo a saúde um direito de todos, conforme preconiza o
“caput” do art. 196 da Constituição da República, todas as crianças na
faixa etária correspondente ao período escolar que vai da 1ª à 4ª
séries deverão ser submetidas ao exame, não apenas aquelas
matriculadas no ensino fundamental, da 1ª à 4ª séries. Trata-se, neste
caso, da observância dos princípios da isonomia e da universalização
do acesso às ações e serviços relacionados à saúde. Assim, tendo
como referência o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, -
Lei Federal nº 8.069, de 1990 -, que considera criança a pessoa com
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até 12 anos incompletos, apresentamos o Substitutivo nº 1, que
remete ao Sistema Único de Saúde - SUS - a realização do exame de
fundo de olho para todas as pessoas com até 12 anos incompletos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 350/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta artigo à Lei nº 15.394, de 6 de outubro de 2004, que

torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.394, de 6 de outubro de 2004,

o seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A - O Sistema Único de Saúde - SUS - garantirá a realização

do exame previsto no “caput” do art. 1º desta lei em pessoas com até
12 anos incompletos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 419/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 419/2007, decorrente
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.230/2006, tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim o imóvel
que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que 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 419/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Inhapim o imóvel constituído de terreno com
área de 432,70m², para a implantação da Câmara Municipal.
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O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de bens imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, exige, além da referida
autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse
público.

Solicitado a manifestar-se sobre a matéria na legislatura anterior, o
Prefeito Municipal de Inhapim, por meio do Ofício nº 128/2006, se
declarou contrário à pretendida transferência de domínio, uma vez que
o imóvel em questão já foi doado ao Município por força da Lei nº
13.995, de 2001, que o destinou à construção de um centro
odontológico.

Ademais, a Secretaria de Estado de Educação celebrou convênio
com o Município para realização da obra e, em razão disso, repassou-
lhe R$150.000,00. Fica demostrado, pois, que o ente Municipal, ao
receber o bem, lhe deu finalidade condizente com o interesse público,
não sendo razoável alterá-la.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 419/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
423/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.781/2004, “dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos
freqüentadores de casas noturnas, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Segurança Pública e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
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III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

Esta comissão, ao examinar a proposição em 2004, emitiu parecer
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com
o Substitutivo nº 1, que apresentou. Verificados os fundamentos
constantes daquela peça, fica evidente o acerto desta comissão
naquele momento, razão pela qual, em linhas gerais, acatamos os
argumentos formulados no referido parecer. Antes, todavia, convém
desde já ressaltar a importância da proposição, que tem como
finalidade o incremento da segurança, na medida em que permite ao
Estado exigir o registro dos freqüentadores de casas noturnas em que
já tenham ocorrido incidentes que colocaram em risco a segurança
das pessoas.

O projeto em tela visa à adoção de mecanismos de controle sobre
os freqüentadores de casas noturnas, mediante o registro eletrônico
de seus documentos bem como a constituição de listas de
baderneiros. O mecanismo de registro dos dados da identidade e
fotografia do usuário já é utilizado por diversos prédios públicos e
privados, podendo-se citar, a título de exemplo, o Tribunal de Contas
do Estado.

A matéria se enquadra no campo da segurança pública, assunto
sobre o qual o Estado pode legislar, nos termos do art. 25, § 1º, da
Constituição da República. Atente-se para o fato de que, nos termos
do § 5º do art. 144 da mesma Constituição, “às polícias militares
cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”. Ora, se
o Estado tem competência material para oferecer aos cidadãos o
policiamento ostensivo, dispõe, implicitamente, da competência
legislativa para criar os instrumentos para o desempenho desta
função. Trata-se da teoria dos poderes implícitos, já anunciada na
própria origem da Federação. Segundo James Madison, sempre que o
fim for requisitado, os meios são autorizados; sempre que um poder
geral para fazer algo for atribuído, todo poder particular necessário
para o seu exercício estará incluído.

A matéria não se enquadra no âmbito da competência privativa do
Chefe do Executivo, podendo ser submetida à apreciação desta Casa
por qualquer de seus membros.
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Se, em tese, pode o Estado legislar sobre a matéria, é preciso,
então, apreciar, notadamente à luz do princípio da razoabilidade, o
conteúdo específico do projeto, que pode ser dividido em duas partes:
de um lado, a exigência de gravação fotográfica dos documentos dos
freqüentadores; de outro, a composição das listas de baderneiros.

O princípio da razoabilidade requer da norma de equilíbrio,
moderação, adequação dos meios aos fins, e que ela não seja
arbitrária ou caprichosa, conforme ensina Luis Roberto Barroso
(Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Editora
Saraiva, p. 205). Ainda segundo o magistério desse autor, desdobra-
se daquele “o princípio da menor ingerência possível” para atingir
determinado fim, ou seja, para atingir um fim o Estado deve optar pelo
meio que representa menor interferência na vida e nos negócios
privados. Posto isto, indaga-se se a gravação fotográfica de
documento é o meio de registro mais adequado ao fim proposto.
Todas as casas noturnas, mesmo aquelas que atendem à terceira
idade, devem adotar os mecanismos de registro da presença dos
clientes? O procedimento proposto no projeto deverá ser aplicado às
festas de debutantes e aos bailes de formatura realizados em casas
noturnas? A morosidade imposta pelo registro da identidade é
compatível com a realização de eventos de grande porte? Há que
admitir que essas questões colocam em xeque a primeira parte do
projeto, à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que a medida
gera significativo ônus financeiro e desconforto aos clientes na
entrada do estabelecimento. A proposta, por outro lado, aumenta a
impressão de que a vida privada do cidadão está cada vez mais
controlada pelos órgãos estatais, reduzindo-se o espaço da
privacidade. Daí a importância do mencionado princípio, de forma que
a medida proposta somente deve ser adotada quando, de fato, for
necessária à ordem e à segurança públicas.

Assim, propomos alteração no projeto com o intuito de, por um lado,
adotar enunciado mais genérico e, por outro, oferecer a possibilidade
de regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, que saberá
melhor definir onde e como se deve impor a exigência de registro dos
freqüentadores, tendo em vista a segurança pública.

A segunda parte do projeto, que diz respeito à criação de lista de
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baderneiros, constitui um óbice à tramitação da matéria. Sobre essa
medida incide o § 4º do art. 43 do Código do Consumidor, segundo o
qual "os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os
serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados
entidades de caráter público". Não resta dúvida de que há entre as
casas noturnas e seus clientes uma relação de consumo e de que a
lista mencionada se enquadra no enunciado anteriormente transcrito.
O que confere caráter público ao cadastro não é a natureza jurídica de
quem o cria, mas a possibilidade de terceiros terem acesso a ele, o
que poderia acontecer na medida em que as casas noturnas
trocassem informações sobre o conteúdo da lista.

Controvérsias sobre cadastros e serviços de proteção ao crédito já
foram levadas ao Judiciário em larga escala, firmando-se
jurisprudência em alguns aspectos. Por exemplo, já se consolidou o
entendimento de que cabe “habeas data” para a correção de dados
em cadastros de consumidores e serviços de proteção ao crédito,
como o Serasa, quando o cidadão julgar indevida a inclusão de seu
nome. Assim, a inclusão indevida do cliente gera a possibilidade de
dano moral. Ora, se serviços de proteção ao crédito, que se baseiam
em dados objetivos, geram tantas controvérsias, parece-nos que uma
“lista de baderneiros” trará mais problemas e conflitos do que
benefícios para os órgãos responsáveis pela segurança pública.

Com base nessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1.
Ressaltamos que a matéria ainda poderá ser aperfeiçoada com base
nos estudos e debates que certamente serão promovidos pela
Comissão de Segurança Pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 423/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos freqüentadores

de casas noturnas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será exigido, conforme determinado em regulamento, o

registro da presença dos clientes de casas noturnas, danceterias,
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boates e similares, em que, de forma reiterada, ocorram conflitos.
Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o

“caput” ficam obrigados a fornecer a lista dos clientes em determinada
data a Delegado de Polícia, ao Comandante da Política Militar, ao
Chefe da Polícia Civil, ao Secretário de Estado de Defesa Social, a
Promotor e autoridade judiciária, quando solicitados formalmente.

Art. 2º - O descumprimento da exigência de que trata esta lei ou o
uso indevido das imagens coletadas sujeitará o infrator à multa de
10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
além das sanções de natureza civil e penal.

Parágrafo único - É vedado o fornecimento da lista a que se refere o
parágrafo único do art. 1º a pessoas de direito privado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
análise, originário do Projeto de Lei nº 1.737/2004, dispõe sobre a
afixação de cartazes nos terminais rodoviários e estações ferroviárias,
contendo os termos relativos a transporte da Lei nº 10.741, de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão examinar a matéria quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O texto original do projeto de lei em pauta recebeu, na legislatura

passada, pareceres favoráveis das comissões de mérito por que
passou; não foi, porém, examinado nesta Comissão.

O objetivo de seu autor é determinar a afixação de cartazes nos
terminais rodoviários e nas estações ferroviárias, contendo os termos
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relativos a transporte da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que contém o
Estatuto do Idoso.

A medida beneficia um segmento da população que necessita de
atenção especial e em nada contraria a Constituição da República: ao
contrário, a exemplo do que dispõem a Lei nº 8.842, de 1994, que
define a política nacional do idoso, e a Lei nº 10.741, de 2003, que
contém o Estatuto do Idoso, a proposta concretiza as aspirações
constitucionais de que o idoso receba do Estado e da sociedade
tratamento condizente com suas condições.

Ademais, não se verifica conflito algum no plano da isonomia. Nossa
Carta Magna demonstra, em vários artigos, a determinação de
declarar e proteger os direitos dos grupos hipossuficientes. Assim, no
seu art 3º, inciso IV, afirma como um dos objetivos fundamentais da
República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Quanto à Lei Federal nº 10.741, de 2003, textualmente mencionada
no projeto, esta, ao estabelecer normas e critérios básicos em defesa
do idoso, assegura-lhes, nos arts. 39 a 42, o direito de “ir e vir”. A
proposição em análise tem o objetivo de garantir esse direito,
tornando-o do conhecimento público, por meio da afixação de
cartazes nos terminais rodoviários e nas estações ferroviárias.

Apenas algumas impropriedades técnicas se observam no texto do
projeto, conforme já fora detectado na Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, na legislatura passada, quando da
tramitação do Projeto de Lei nº 1.737/2004. A proposição em exame
fala em transporte coletivo intermunicipal, ao passo que a citada Lei nº
10.741 determina procedimentos referentes a transporte urbano, semi-
urbano e interestadual. É conveniente, portanto, efetuar alguns
reparos no art. 1º da proposição, o que fazemos por meio da Emenda
nº 1, nos moldes propostos, à época, pela citada Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 425/2007 com a
Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - É obrigatória a afixação, nos terminais rodoviários de
transporte coletivo de passageiros e nas estações ferroviárias, de
cartazes com os dispositivos referentes a transporte coletivo
constantes no Capítulo X da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
o Estatuto do Idoso, bem como os procedimentos regulamentares
necessários à obtenção e à garantia do direito de que trata o referido
capítulo.”.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 426/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
426/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.629/2004, dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de
bloqueio de gás e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Segurança Pública e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe foi apreciada, na legislatura passada, por

esta Comissão, que se manifestou favorável a sua aprovação na
forma do substitutivo que apresentou. Por considerarmos corretos os
argumentos então apresentados, mantivemos neste parecer, em
linhas gerais, o mesmo posicionamento.

O projeto de lei em exame visa a estabelecer a obrigatoriedade de
instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e
prevenir vazamento de gás em todo o território do Estado de Minas
Gerais.

A proposição apresenta o rol dos locais em que seria obrigatória a
instalação do equipamento, bem como a descrição detalhada do
equipamento.
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Vale, inicialmente, indagar se o Estado tem competência para
legislar sobre a matéria. Exigências e especificações para a
construção de equipamentos urbanos enquadram-se na competência
concorrente para legislar sobre direito urbanístico, prevista no art. 24,
I, da Constituição da República. Caso se adote concepção mais
restrita deste ramo do Direito, não abarcando o objeto em exame,
poder-se-ia invocar a competência remanescente, nos termos do art.
25, § 1º, da Constituição Federal.

Ademais, para reconhecer a competência legislativa dos entes
federativos, o critério mais eficaz é verificar a predominância de
interesse. Ora, se cabe ao Estado, por meio dos corpos de bombeiros
militares, a defesa civil, em especial, no caso de incêndio, e se as
normas de prevenção a tais acidentes são de interesse regional, pode,
pois, essa unidade da Federação disciplinar a matéria.

Tanto isso é verdade que a Lei nº 14.130, de 19/12/2001, dispõe
sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado. Aliás, a
referida lei já autoriza o Corpo de Bombeiros a estabelecer normas
técnicas relativas à segurança das pessoas e seus bens no caso de
incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Assim, poderia o Corpo de
Bombeiros estabelecer em regulamento as exigências previstas na
proposição em exame.

Não obstante, nada impede que o legislador especifique na lei a
exigência de que o regulamento trate de um determinado aspecto do
sistema de segurança, reduzindo a discricionariedade do
administrador.

O que não se coaduna com a boa técnica legislativa é fazer constar
da lei detalhamentos que o órgão técnico competente tem melhores
condições de definir, a partir da experiência e do contato com a
realidade, por meio de regulamento, com o objetivo de acompanhar os
avanços da ciência e da tecnologia.

Ainda inspirando-nos na técnica legislativa e no espírito de
consolidação da legislação estadual, vale ressaltar que nos parece
mais adequado colocar um único dispositivo versando sobre a matéria
na mencionada lei estadual, deixando o detalhamento para
regulamento do Poder Executivo.

O enfoque da juridicidade, próprio desta Comissão, nos impõe a
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exigência de analisar a melhor forma de integração da proposição ao
ordenamento jurídico vigente e de verificar se o projeto excede no
detalhamento da matéria que pretende disciplinar, invadindo o campo
próprio do regulamento. É sob esse enfoque que propomos a
alteração do projeto, reduzindo-o a um único dispositivo a ser
introduzido na Lei nº 14.130, de 2001, que versa sobre a mesma
matéria, de forma mais ampla. Nada impede que, na discussão do
mérito, sejam resgatados elementos constantes da proposta original,
desde que não haja excesso no detalhamento, sob pena do vício de
antijuridicidade, como incorre o projeto em exame.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 426/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Modifica a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso I conterão

regras sobre a instalação de equipamento para detectar e prevenir
vazamento de gás.”.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 434/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 920/2003, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Alpinópolis o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007
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e distribuído a esta Comissão, a que compete examiná-lo
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 434/2007 pretende conceder ao Poder Executivo

a necessária autorização legislativa para que ele possa fazer reverter
ao Município de Alpinópolis o imóvel constituído de terreno com área
de 2.500m², situado na Rodovia MG-28, no local hoje denominado
Chácara Primavera, nesse Município. Foi transferido ao patrimônio do
Estado em 1988, por doação do mesmo ente federativo, sem haver no
contrato cláusula de resolubilidade.

Com relação à transferência de patrimônio público, o art. 18 da
Constituição mineira exige prévia autorização legislativa, e, no plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, reforça a
exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a pretendida
transferência de domínio, na legislatura passada, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº
68/2003, se declarou de forma contrária, tendo em vista que a Polícia
Civil do Estado, órgão a que está vinculado o imóvel, possui interesse
em utilizá-lo para construção de delegacia.

Levando-se em conta que, no caso, inexiste a vontade de uma das
partes, a autorização do Legislativo seria letra morta, pois estaríamos
editando lei que, embora em vigor, seria ineficaz - isso se fosse
sancionada pelo Governador do Estado, ou mesmo vetada, e o veto
rejeitado por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 434/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 442/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
675/2003, dispõe sobre a aquisição de unidades habitacionais por
integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, 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 a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a aquisição de unidades

habitacionais pelos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Para
tanto, cuida o projeto de estabelecer para as categorias que menciona
o direito à habilitação para a aquisição de imóvel em conjuntos
habitacionais construídos pelo poder público estadual e condições
especiais de aprovação de crédito junto ao agente financeiro. Dispõe,
ainda, que é vedada a locação ou a venda do imóvel adquirido até a
sua quitação total e altera a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que trata do
Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências.

O projeto se insere no âmbito da competência legislativa estadual,
por força do disposto no § 1º do art. 25 da Carta da República, que
confere aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
pela Constituição Federal.

No que respeita à medida de discriminar positivamente os policiais e
bombeiros militares e os policiais civis, assegurando-lhes a
oportunidade de adquirir imóvel, ensina José Afonso da Silva que a
igualdade, "signo fundamental da democracia", compreende a
igualdade perante a lei, devendo, pois, existir apenas um regime
jurídico, destinado a todos. Tal garantia é, portanto, dirigida àqueles
que criam e aplicam essas normas jurídicas gerais (“Curso de Direito
Constitucional Positivo”, Malheiros, São Paulo, 1996, pág. 206). Há de
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se ressaltar que o princípio da igualdade, não pode ser entendido em
seu caráter formal, de igualdade absoluta. Ao contrário, para que
prevaleça a igualdade, é necessário o tratamento desigual dos
desiguais, na exata medida dessa desigualdade. Isso, de acordo com
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, deve ser feito por "leis especiais,
que protejam determinadas categorias", o que pode gerar
desigualdade em razão de critérios políticos que permitam a minorias
politicamente fortes obter vantagens, tornando-se minorias
privilegiadas. (“Comentários à Constituição Brasileira de 1988”,
Saraiva, São Paulo, vol. 1, págs. 26 - 27)

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, citado na obra de
José Afonso da Silva, o princípio da igualdade não é apenas dirigido
às pessoas, mas também ao legislador. A esse respeito, observa, a lei
é estabelecida exatamente para dispensar tratamentos desiguais
(José Afonso da Silva, “op. cit.”, p. 210).

A teoria da “discriminação positiva” ou “discriminação inversa” parte
da premissa de que, para se alcançar a igualdade como bem comum,
critérios desiguais devem ser utilizados pelo legislador.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 3º, que constituem
objetivos fundamentais da República a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais. Sendo assim, podemos inferir que
as desigualdades existentes devem ser combatidas, e o serão mais
eficazmente caso se proporcione tratamento desigual aos desiguais.

O art. 1º da proposição trata de um direito que, em tese, já estaria
assegurado a qualquer cidadão, qual seja o de habilitar-se para a
aquisição de imóvel financiado. No caso da matéria em discussão, o
objetivo é possibilitar aos policiais residir longe das favelas,
geralmente controladas pelo tráfico de drogas, para que eles e suas
famílias possam viver com tranqüilidade. Por esse motivo,
entendemos ser necessária a discriminação positiva a que visa o
projeto em tela.

No que concerne à regra estabelecida no art. 2º do projeto, que
proíbe a venda ou a locação do imóvel até sua quitação total, é
importante salientar que os beneficiários da proposição são servidores
policiais civis, em se tratando da polícia civil, e militares, no caso da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, os quais são regidos
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por estatuto próprio e estão sujeitos à transferência de domicílio, a
bem do serviço público. Assim sendo, como não é dada ao
beneficiário a prerrogativa de decidir sobre sua transferência, não
consideramos sensata a regra que proíbe a locação do imóvel até sua
total quitação. Para a alienação do imóvel, é razoável o
estabelecimento de um prazo mínimo para sua realização.

O art. 3º da proposição acrescenta inciso ao § 1º do art. 1º da Lei nº
11.830, de 6/7/95, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação -
FEH -, possibilitando a construção de unidades habitacionais para os
integrantes das corporações mencionadas, o que não afronta os
dispositivos constitucionais relativos à iniciativa privativa.

O art. 4º da proposição estabelece que serão reservados aos
integrantes das corporações civil e militares 10% dos imóveis
construídos, parcial ou integralmente, com recursos financeiros do
Estado. Assim sendo, somente nos empreendimentos financiados
com recursos do Estado, no caso recursos do Tesouro Estadual e do
FEH, poderá haver reserva de percentual de imóveis para aquisição
por policiais e bombeiros militares e policiais civis. Já no tocante aos
imóveis construídos mediante a utilização conjunta de recursos do
Estado e de terceiros, poderão ser reservadas unidades habitacionais
para a referida destinação, desde que respeitada a relação percentual
entre o número de unidades habitacionais e os recursos estaduais
despendidos no empreendimento.

Diante, pois, da fundamentação apresentada, entendemos que os
problemas apontados no projeto poderão ser solucionados com a
apresentação do Substitutivo nº 1. Com efeito, o substitutivo em
questão, ao propor alteração na Lei nº 11.830, de 6/7/95, que trata do
Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências, atende aos
objetivos pretendidos pelo legislador e está redigido conforme a
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 442/2007 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo
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Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, passa a

vigorar acrescido dos seguintes inciso V e § 5º :
“Art 4º - (...)
V - policiais e bombeiros militares e policiais civis do Estado de

Minas Gerais, inclusive os em gozo de licença para tratamento de
saúde.

§ 5º - O Fundo Estadual de Habitação destinará, no mínimo, 10%
(dez por cento) de seus recursos a programas habitacionais que
atendam aos beneficiários a que se refere o inciso V deste artigo.”.

Art. 2º - O inciso I do art. 7º da Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995,
fica acrescido da seguinte alínea “h”:

“Art 7º - (...)
I - (...)
h) no caso em que o policial ou bombeiro militar ou o policial civil

seja o mutuário final, o prazo de carência será de um ano para início
do pagamento das prestações, e o valor destas não poderá
ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal.“.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 445/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise
determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores de
Veículos nos currículos do ensino médio.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 39/2003, foi a
proposição publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno,
vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise prevê que 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. Os conteúdos serão relativos à legislação de trânsito, em
especial o Código de Trânsito Brasileiro e a formação e o
desenvolvimento de atitudes e comportamentos seguros no trânsito.
Por fim, estabelece que a Secretaria de Estado da Educação, com a
colaboração do Departamento Estadual de Transito –- Detran-MG –-,
elaborará, para a 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 correspondente.

Antes de iniciarmos a análise jurídica da matéria, cumpre observar
que tal medida já foi proposta e apreciada por este Parlamento em
diversas sessões legislativas, demonstrando a preocupação do
legislador estadual de fornecer aos alunos do ensino médio
informações sobre educação para o trânsito.

No que toca à competência do Estado 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
entre União, Estados e Distrito Federal para legislarem sobre
educação, cultura e ensino. Dessa forma, se faz necessário distinguir
entre duas modalidades básicas de lei educacional: as que
estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional – e que são
de domínio exclusivo da União – e as que dispõem suplementarmente
sobre educação, cultura e ensino, que são de competência
concorrente entre a União e os 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 – 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



742

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 do
conteúdo pedagógico de educação para o trânsito no currículo das
escolas de ensino médio não encontra óbice de natureza legal. Dessa
forma já se 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 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 se 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. Dessa forma, o projeto deve zelar pela
autonomia das unidades escolares, preconizada como um dos
maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política
educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e
professores. Destacamos, assim, a importância de uma profunda
análise, que deve ser realizada pela Comissão Temática de Educação
sobre o impacto que a inclusão desse conteúdo no currículo escolar
irá causar na autonomia pedagógica da escola, bem como sobre a
possibilidade de que a excessiva carga de disciplinas a serem
obrigatoriamente incluídas na parte flexível do currículo acabe por
tornar-se impraticável.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado na Lei
Federal nº 9.503, de 24/9/97, determina, em seu art. 76, que a matéria
Educação para o Trânsito deverá ser promovida na pré-escola e nas
escolas do 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Assim, o projeto em análise insere-se no âmbito de competência
legislativa do Estado e vem ao encontro de determinação legal já
existente, enriquecendo a educação dos jovens e aprimorando a
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formação dos futuros condutores.
Por fim, registre-se ainda que o § 2º do art. 1º do projeto incorre em

vício de inconstitucionalidade, ao conferir competências específicas a
órgãos do Poder Executivo e ao determinar a elaboração e a
distribuição de materiais com conteúdo didático sobre trânsito. Tais
disposições ferem o princípio da separação dos Poderes e criam
despesas sem a correspondente fonte de custeio, contrariando o art.
161, II, da Constituição do Estado.

Tendo em vista tal irregularidade, apresentamos a Emenda nº 1,
buscando adequar o projeto aos preceitos constitucionais.

Conclusão
Diante do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 445/2007
com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o § 2º do art. 1º.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 456/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.764/2005, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que 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 456/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Rio Pardo de Minas o imóvel
constituído de terreno urbano com área de 750m², registrado sob o nº
1.094, a fls. 194 do Livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Pardo de Minas, doado ao Estado, em 1979, para
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que ali fosse construída uma unidade ambulatorial de saúde. Não
tendo sido cumprida a finalidade, o doador pleiteia, então, o retorno do
bem ao seu patrimônio.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, solicitada a manifestar-se sobre a matéria na legislatura
anterior, por meio da Nota Técnica nº 50/2005, se declarou favorável à
alienação, tendo em vista que o Estado não efetivou a referida
edificação e que o imóvel se encontra ocioso até a presente data.
Esclarece, ainda, não existir projetos estaduais para a utilização do
imóvel, e que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão ao qual ele está
vinculado, manifestou a sua concordância quanto à sua transferência
ao Município, para a utilização pretendida, já tendo aprovado o projeto
para a edificação da unidade básica de saúde no local.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas informou
que a construção de um posto de saúde é obra de extrema
necessidade e importância, pois vai proporcionar melhor atendimento
aos moradores do Bairro São Domingos.

Embora não haja óbices à tramitação da matéria, a Emenda nº 1,
apresentada na parte conclusiva, dá nova redação ao art. 1º do
projeto de lei, para fazer consignar dados cadastrais do imóvel e
adequar o seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 456/2007
com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Rio Pardo de Minas o imóvel constituído de terreno
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urbano com área de 750m² (setecentos e cinqüenta metros
quadrados), situado na Rua Cel. Edmundo Blum, Bairro São
Domingos, nesse Município, registrado sob o nº 1.094, a fls. 194 do
Livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pardo de Minas.”.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 477/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.444/2006, dispõe sobre a
inclusão do telefone e endereço dos Procons Estadual e Municipal na
nota fiscal de venda ao consumidor emitida pelos estabelecimentos
comerciais e dá outras providências.

Publicado em 23/3/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição já tramitou por esta Casa Legislativa, sendo arquivada

em virtude do término da legislatura, e recebeu parecer desta
Comissão, cujos termos reiteramos.

A proposta em tela pretende tornar obrigatória a inclusão do telefone
e do endereço dos Procons Estadual e Municipal no formulário da
nota fiscal de venda ao consumidor emitida por estabelecimento
comercial situado no Estado.

Conforme consta na justificação do projeto, a iniciativa tem o
propósito de facilitar o acesso do cidadão a esses órgãos, com vistas
à prevenção ou à reparação de danos que porventura possam ser
causados ao adquirente dos produtos e serviços disponibilizados no
mercado de consumo.

A promoção da defesa do consumidor foi erigida à categoria de
direito fundamental do cidadão brasileiro, por força do disposto no art.
5º, XXXII, da Constituição da República.
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O mesmo Diploma coloca a matéria, também, como princípio da
ordem econômica, estando inserida na órbita de competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal a prerrogativa de legislar
sobre o tema.

É bom lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
constante da Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, coloca como direito
básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, bem
como a educação e a divulgação do adequado consumo de produtos
e serviços.

A remissão às penalidades previstas no art. 56 e seguintes do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos
fornecedores que descumprirem os preceitos da lei, se mostra
oportuna, uma vez que uniformiza os procedimentos adotados pelos
órgãos de proteção do consumidor para coibir as práticas lesivas
perpetradas no mercado.

Verifica-se, portanto, que a proposta está em perfeita consonância
com as disposições legais constitucionais que versam sobre a
matéria, não havendo, no caso, nenhum impedimento a que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 477/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 478/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.179/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e outras
unidades de saúde possuírem macas e cadeiras de rodas adequadas
ao atendimento de pessoas obesas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.
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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 análise pretende obrigar os hospitais e demais

serviços de saúde do Estado a possuir macas e cadeiras de rodas
adequadas ao atendimento de pessoas obesas. Esta Comissão já
emitiu parecer favorável sobre a matéria na legislatura passada, não
havendo motivo para adotarmos outro posicionamento, razão pela
qual reproduzimos, em linhas gerais, os argumentos que, na época,
sustentaram a conclusão desta Comissão.

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto da
integração social do cidadão obeso, decorrendo diretamente do
princípio da dignidade da pessoa humana, considerado como um dos
fundamentos da República, nos termos do art. 1o, III, da Constituição
Federal.

No que toca à competência do Estado para tratar da matéria, deve-
se reconhecer que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao
consumo. No caso da proteção e defesa da saúde, a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre a matéria está estabelecida no art. 24, XII, da Carta Magna. Já
no que tange à relação de consumo, a competência concorrente dos
entes federados figura no inciso V do mesmo artigo.

Registre-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 196,
determina 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”. O art. 5o, XXXII, por sua vez, estabelece que “o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Em consonância com os ditames constitucionais, o legislador federal
elaborou a Lei Federal no 8.080, de 19/9/90 – Lei Orgânica da Saúde –
, que, em seu art. 2o, dispõe que “a saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a
seu pleno exercício”. Da mesma forma, foi editada a Lei Federal no

8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
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Consumidor e que, em seu art. 4o, preceitua que a Política Nacional
das Relações de Consumo tem como objetivo o respeito à dignidade,
à saúde e à segurança do consumidor.

Vê-se, pois, que o projeto em apreço se encontra em conformidade
com os ditames constitucionais e legais atinentes à matéria. A
propósito, é importante ressaltar que também no Código de Saúde do
Estado, instituído por meio da Lei no 13.317, de 24/9/99, encontramos
respaldo para a proposição em análise.

Ademais, vale destacar que a preocupação do legislador estadual
com as condições para a inclusão social das pessoas obesas já
resultou na edição da Lei no 10.820, de 22/7/92, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos coletivos
intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência de
portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldade de
locomoção, entre as quais se incluem as pessoas obesas.

Em âmbito federal, encontra-se em tramitação no Senado o Projeto
de Lei no 86/2004, que determina que os estabelecimentos financeiros
ficam obrigados a manter porta auxiliar que garanta acesso a pessoa
portadora de deficiência, obesa, gestante, idosa ou com dificuldade de
locomoção.

Sendo assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não
há óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação da
matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do Substitutivo
no 1, ao final deste parecer, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto.
Deixamos para a Comissão de mérito a verificação da pertinência de
se incluir a norma que ora se propõe no Código de Saúde do Estado
ou em lei autônoma, tendo em vista a discussão sobre a consolidação
e sistematização das normas realizada por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 478/2007 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Torna obrigatória a disponibilização de macas e cadeiras de rodas

adequadas ao atendimento de pessoas obesas nos estabelecimentos
de saúde do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Ficam os estabelecimentos de saúde do Estado obrigados a

disponibilizar macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento
de pessoas obesas.

Art. 2o - 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
1990.

Art. 3o - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1o terão o prazo
de cento e vinte dias contados da data da publicação desta lei para se
adequarem às suas disposições.

Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 483/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.466/2005, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Pouso Alto o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007
e distribuído a esta Comissão, a quem compete examiná-lo
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 483/2007 pretende conceder ao Poder Executivo

a necessária autorização legislativa para que possa doar ao Município
de Pouso Alto imóvel outrora pertencente à Caixa Econômica
Estadual, situado na Avenida Fernando Petronilho, nesse Município e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Lourenço, sob a Matrícula nº 530, a fls. 830 do Livro 2.

Com relação à transferência de patrimônio público, o art. 18 da
Constituição mineira exige prévia autorização legislativa e, no plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
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regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, reforça a
exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe esclarecer que, solicitado a manifestar-se sobre a pretendida
transferência de domínio, na legislatura passada, o Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº
75/2006, se declarou contrário, “tendo em vista o fato de os imóveis
da extinta MinasCaixa estarem condicionados a ocupação pelo Estado
de Minas Gerais ou destinados a venda”.

Inexistindo, no caso, a vontade de uma das partes, a autorização do
Legislativo seria letra morta, pois estaríamos editando lei que, embora
em vigor, seria ineficaz - isso se fosse sancionada pelo Governador do
Estado, ou mesmo vetada, e o veto rejeitado por esta Casa.

Assim sendo, não é razoável o prosseguimento da tramitação do
projeto em análise nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 483/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 485/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
485/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.203/2005, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Maria Inêz
Castro Moreira o imóvel que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/07, a matéria vem a esta
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102, III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 485/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter a Maria Inêz Castro Moreira imóvel



751

constituído de um terreno com área de 2.008,50m², situado no local
denominado Fazenda de Monte Redondo, no Município de Argirita,
registrado sob o nº 21.700, a fls. 218 do Livro 3-N, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Em 1967, o referido bem foi doado por particulares ao Estado para a
construção de um estabelecimento de ensino. Ainda que a escritura
pública não previsse reversão ou finalidade para o imóvel, o donatário
edificou no local o prédio da Escola Estadual Monte Redondo, que
funcionou até 1987. Em decorrência disso, não cabe a forma de
transmissão - reversão - pleiteada pela herdeira dos doadores, uma
vez que o Estado cumpriu o acertado, à época, por 20 anos.

Portanto, o bem encontra-se incorporado ao patrimônio do Estado e,
mesmo que esse ente federativo não tenha planos para sua utilização
no momento, o imóvel somente poderia ser doado, com a devida
autorização legislativa, se houvesse interesse público devidamente
justificado, conforme exigido pelo inciso I do art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993.

Cabe ressaltar que a pretensão em análise não é novidade nesta
Casa. O Projeto de Lei nº 1.139/2003, com conteúdo idêntico, recebeu
parecer favorável dos parlamentares naquela legislatura, mas foi
vetado totalmente pelo Governador do Estado. Como razões do veto,
essa autoridade alegou contrariedade do interesse público.

Acertadamente, os Deputados mantiveram o veto porque a
transmissão de patrimônio público é ato composto para o qual é
imprescindível a autorização legislativa; entretanto, ele somente se
aperfeiçoa com a conjunção da vontade do titular do Poder Executivo,
ao qual pertence a competência privativa de dispor sobre sua
organização e atividade, conforme determina o inciso XIV do art. 90
da Constituição do Estado.

A proposição em análise tem caráter meramente autorizativo,
dependendo sua concretização do Poder Executivo. Assim sendo, não
é razoável nova tramitação nesta Casa de proposição sobre a qual
esse Poder já se manifestou claramente contrário.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 485/2007.



752

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 496/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
496/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.047/2005, “dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura
de Bucha Vegetal e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de projeto desarquivado, sobre o qual esta Comissão, na

legislatura passada, emitiu parecer concluindo pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade.

Assim, reproduzimos na íntegra a fundamentação exarada por
ocasião da apreciação do Projeto de Lei n° 2.047/20 05, tendo em vista
que o ordenamento constitucional não sofreu alteração que determine
novo enfoque sobre o assunto: “O projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo instituir a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha
Vegetal, como instrumento de promoção do desenvolvimento
socioeconômico regional e integrado do Estado. A proposição visa,
ainda, a ajudar na preservação do meio ambiente e a gerar emprego e
renda para comunidades de baixa renda, por meio do fomento à
produção artesanal e à industrialização da bucha vegetal.

Sobre a matéria, dispõe a Constituição Federal, no art. 3º, que
constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a
erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades regionais. No mesmo sentido, a Constituição mineira
estabelece, no art. 11, que é competência do Estado, comum à União
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e ao Município, o combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização, mediante a integração social dos setores
desfavorecidos. A Constituição Estadual dispõe, ainda, nos incisos II e
III do art. 41, que o Estado articulará regionalmente a ação
administrativa, com o objetivo de contribuir para a redução das
desigualdades regionais, mediante a execução articulada de planos,
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo
geoeconômico e social. Compete, ainda, ao Estado assistir os
Municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica
situados na região, para que se integrem no processo de
desenvolvimento.

O projeto se coaduna, ainda, com a Lei nº 11.405, de 28/11/94, que
trata da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola. Essa lei
define os princípios e os objetivos, as ações e os instrumentos da
política agrícola estadual, estabelece as competências institucionais e
prevê os recursos para o desenvolvimento da atividade agrícola no
Estado, entendendo-se por atividade agrícola a produção, o
processamento e a comercialização de produtos, subprodutos,
derivados, insumos e serviços, bem como a utilização dos fatores de
produção nos setores agrícola, pecuário, florestal, pesqueiro e
agroindustrial. Nesse sentido, a atividade agrícola é responsável pela
geração de emprego e renda, bem como de receitas de tributos para o
Estado, que as administrará com vistas a ampliar o potencial do setor
agrícola. Dessa forma, criam-se condições para os pequenos
produtores rurais desenvolverem a agricultura familiar e integrarem-se
gradualmente na economia de mercado, auferindo rendas similares às
de outros setores da economia. Tudo isso resultará na promoção do
desenvolvimento socioeconômico regional. Compete, ainda, ao
Estado, assistir os Municípios de escassas condições de propulsão
socioeconômica situados em regiões pobres, para que se integrem no
processo de desenvolvimento.

Ademais, a proposição visa, ainda, à utilização da bucha vegetal na
recomposição das matas ciliares, na recuperação de áreas
degradadas, na composição de sistemas agroflorestais e nos projetos
de desenvolvimento sustentável.
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A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no inciso VI do art. 24 da Carta da República,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Além
disso, aos Estados são reservadas as competências que não lhes são
vedadas, conforme o disposto no § 1º do art. 25 da Constituição
Federal.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição; no entanto, a proposição deve
ser aprimorada no tocante ao texto do art. 5º, que determina que o
Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 dias contados da
data de sua publicação. É que, por força do inciso VII do art. 90 da
Constituição do Estado, já é da competência privativa do Governador
do Estado sancionar, publicar e fazer cumprir as leis, bem como
expedir decretos regulamentadores, motivo pelo qual propomos a
supressão do mencionado dispositivo”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 496/2007
com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 5º, renumerando-se o art. 6º.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 501/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
501/2007, originário do Projeto de Lei nº 1.936/2004, dispõe sobre a
preferência de tramitação dos procedimentos judiciais em que figure
como parte pessoa idosa beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 23/3/2007, a proposição
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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 proposta em exame determina que, “nos procedimentos judiciais

sob o benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa idosa que
figure como parte terá prioridade em todo ato ou diligência
procedimental”.

Do ponto de vista jurídico e formal, a proposição encontra óbice no
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição da República, segundo o
qual constitui competência privativa da União, entre outras, legislar
sobre direito processual.

Ademais, disposição análoga à que se pretende editar já se
encontra em vigor: trata-se do art. 71 do Estatuto do Idoso, o qual se
desdobra em quatro parágrafos, que cuidam, de forma minudenciada,
da matéria. Confira-se a redação de tais dispositivos:

“Art. 71 - É assegurada prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que
figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

§ 1º - O interessado na obtenção da prioridade a que alude este
artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade
judiciária competente para decidir o feito, que determinará as
providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em
local visível nos autos do processo.

§ 2º - A prioridade não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou
companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.

§ 3º - A prioridade se estende aos processos e procedimentos na
Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e
instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos
Serviços de Assistência Judiciária.

§ 4º - Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil
acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a
idosos em local visível e caracteres legíveis”.
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Verifica-se, assim, que o projeto não só adentra o domínio
legiferante da União, mas visa, ainda, a editar norma jurídica que já
integra o ordenamento, e não se produzem leis a não ser para criar
direitos ou obrigações que solucionem problemas sociais que estão à
espera de alguma providência política.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 501/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 522/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 522/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.007/2006, visa
a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Novo
Cruzeiro os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 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 522/2007 visa a conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
reversão de dois terrenos urbanos edificados, incorporados ao
patrimônio do Estado, por força de doação do Município de Novo
Cruzeiro.

Em ambas as escrituras públicas de doação não há cláusula de
destinação dos imóveis nem de sua reversão ao patrimônio do
doador. Isso indica que o pretendido retorno para a administração
municipal deve ser efetivado por meio da modalidade de doação, e
não de reversão, como está consignado no projeto.

Esclarece o autor da matéria que o imóvel referido no inciso I do art.
1º, com área de 447,45m², serviu para abrigar a residência do
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Ministério Público do Estado e hoje está ocioso, pelo que a
municipalidade pretende utilizá-lo para implantação de centro de
assistência na área de saúde. Quanto ao outro imóvel, descrito no
inciso II do mesmo dispositivo, constituído por lote de 880m², também
se encontra sem finalidade. Valendo-se disso, a administração
municipal quer utilizá-lo para a edificação de uma unidade escolar.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, que impõe, além da referida autorização, a existência de interesse
público devidamente justificado. Além disso, pelo § 1º desse artigo, a
proposição deve conter cláusula de reversão do bem, cessadas as
razões que motivaram a doação.

Cabe destacar que, solicitada a manifestar-se sobre a pretendida
alienação, durante a tramitação do projeto na legislatura anterior, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota
Técnica nº 136/2006, declarou-se favorável à doação somente do
imóvel a que se refere o inciso II do art. 1º, uma vez que o Ministério
Público do Estado possui interesse na utilização do outro imóvel
(descrito no inciso I).

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Novo Cruzeiro, por intermédio
do Ofício nº 71/2006, declarou que a referida transferência de domínio
visa a satisfazer necessidade da comunidade por novas turmas da
pré-escola, pois serão efetivadas mais de seis turmas, com inserção
de quase 200 alunos.

A proposição sob comento é de natureza meramente autorizativa,
pois a alienação de imóvel estadual, embora exija autorização
legislativa, é ato de natureza administrativa, de competência
reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, decorrente
do art. 90, inciso XIV, da Carta mineira. Assim, essa autoridade dispõe
de poder discricionário para acatar ou não o comando da lei que se
pretende editar. Dessa forma, é razoável que o projeto em análise
observe a sugestão do Executivo de alienar apenas o imóvel
constante no inciso II.
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Ante as questões apontadas, cumpre-nos apresentar o Substitutivo
nº 1, formalizado na parte conclusiva deste parecer, que, além de
acatar a sugestão do Poder Executivo, faz a necessária adequação do
projeto em tela à técnica legislativa

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 522/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Novo Cruzeiro 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

Novo Cruzeiro o imóvel constituído por terreno edificado, com área de
880m² (oitocentos e oitenta metros quadrados), situado na Rua
Getúlio Vargas, nesse Município, e registrado sob o nº 1.570, a fls.
190 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Novo Cruzeiro.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se a
edificação de unidade escolar da rede municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da data 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 Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 530/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto em tela, decorrente
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.514/2004, fixa critérios
para a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres por via
aérea em áreas agrícolas no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2004 e
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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, agora, examinar a matéria e sobre ela emitir parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Na legislatura passada, esta Comissão aprovou requerimento

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.514/2004, atual projeto em
exame, fosse baixado em diligência ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA.

A resposta ao pedido de diligência foi encaminhada por meio do
Ofício Detec-030/2004, do IMA, no qual o órgão se manifestou
favorável à matéria, sugerindo alterações pontuais na proposição.

A seguir, reproduzimos a fundamentação do parecer desta
Comissão emitido naquela oportunidade, o qual reflete nosso
entendimento sobre o Projeto de Lei nº 530/2007.

“O Projeto de Lei nº 1.514/2004 pretende fixar critérios técnicos para
a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres por via aérea
em áreas agrícolas no Estado.

Ao examinar tais medidas, o IMA manifestou-se favorável a elas e
sugeriu a oitiva de especialistas da Embrapa, da Epamig, da
Universidade Federal de Viçosa, da Escola Superior de Agricultura de
Lavras e de representantes dos Ministérios da Agricultura e do Meio
Ambiente, tendo em vista a complexidade dos aspectos técnico-legais
da questão, bem como particularidades regionais de Minas Gerais,
como o Projeto Jaíba.

De acordo com o IMA, as distâncias previstas nos arts. 2º e 3º do
projeto devem ser estabelecidas com base em estudo técnico. Outra
observação do IMA refere-se à necessidade de alteração da Lei nº
10.545, de 1991, para incorporar as disposições do projeto e manter
uma legislação consolidada sobre o uso de agrotóxicos. A
competência do Estado membro para legislar sobre saúde e meio
ambiente encontra amparo no art. 24, VI e XII, da Constituição
Federal.
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No plano federal, a aplicação de herbicidas, inseticidas e
congêneres por via aérea está disciplinada no Decreto-Lei nº 917, de
1969, regulamentado pelo Decreto nº 86.765, de 1981. Segundo essa
legislação, incumbe à União, privativamente, dispor sobre o emprego
de agrotóxicos por navegação aérea; aos Estados, por delegação,
compete a atividade de fiscalização. De fato, dispor sobre o uso ou a
proibição da navegação aérea para tais fins é competência privativa
da União, de conformidade com os arts. 21 e 22 da Constituição
Federal.

Todavia, a fixação de critérios relacionados com a utilização de
agrotóxicos é matéria de legislação concorrente, como já
demonstramos. Ademais, essa competência está devidamente
reconhecida no art. 10 da Lei Federal nº 7.802, de 1989, que assim
dispõe: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos
arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a
produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos
agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o
consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.”.

O Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste parecer, tem
por objetivo aprimorar o projeto sob dois aspectos. O primeiro diz
respeito à consolidação das normas relacionadas ao uso de
agrotóxicos em um único diploma normativo. Para isso, propomos seja
alterada a Lei nº 10.545, de 1991. O segundo relaciona-se às
distâncias estabelecidas na proposição. Com efeito, a doutrina
recomenda que aspectos de natureza eminentemente técnica devem
ser regulamentados em atos infralegais, como deliberações, portarias,
resoluções, instruções normativas e outros, cuja produção não se
submete aos rigores do processo de elaboração das leis em geral.

Por fim, observamos a inexistência, no caso, de óbice à deflagração
do processo legislativo por iniciativa parlamentar”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 530/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 14-A à Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991,
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que dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e
afins e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A - Os órgãos competentes do sistema operacional de

agricultura e de meio ambiente estabelecerão normas técnicas para a
aplicação de agrotóxico com o uso de aeronaves em áreas agrícolas,
sem prejuízo das exigências contidas na legislação federal.

Parágrafo único - O descumprimento das normas a que se refere o
‘caput’ deste artigo sujeitará os infratores ao pagamento de multa, nos
termos do inciso II do ‘caput’ do art. 14.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 450/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O Projeto de Lei nº 450/2007, do Deputado José Henrique, transfere
sede de entidade educacional para a Capital do Estado.

Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1, vem agora o projeto a
esta Comissão receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.
189, c/c o art. 102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
Trata a proposição em estudo de transferir a sede da Fundação

Educacional Presidente Antônio Carlos, criada pela Lei nº 3.038, de
19/12/63, para a Capital do Estado. Conforme o vencido em 1º turno,
a Fundação deverá efetuar a transferência de sua sede em até 60
dias da publicação da lei, comunicando o fato aos órgãos oficiais
competentes.

No reexame da matéria em 2º turno, reafirmamos as razões que
conduziram esta Comissão de mérito a opinar por sua aprovação.

Com mais de 40 mil alunos em mais de 160 cidades mineiras, pode-
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se afirmar com convicção que a Universidade Presidente Antônio
Carlos cobre, com suas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
uma área territorial no Estado de Minas Gerais como nenhuma outra
instituição universitária.

Na busca da superação dos problemas decorrentes desse
crescimento, a Unipac vem sistematicamente se modernizando, mas a
sua eficiência administrativa encontra obstáculos em razão da
localização geográfica da instituição.

A transferência da sede para a Capital decorre de necessidade
conjuntural, e, por certo, os beneficiários maiores dessa medida serão
os universitários, pois mais diligentes serão os procedimentos da
instituição junto aos órgãos competentes, no intuito de oferecer um
ensino cada vez melhor.

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

450/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Carlin Moura, Presidente e relator - Ruy Muniz - Lafayette de

Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 450/2007

( Redação do Vencido)
Transfere sede de entidade educacional para a 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 contados da
publicação desta lei, 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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 43/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 43/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de
Minas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 43/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas

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

Varjão de Minas imóvel com área de 2.886,30m² (dois mil oitocentos e
oitenta e seis vírgula trinta metros quadrados), situado na Rua
Francisco Mariano Gomes, n° 212, Bairro Centro, naq uele Município,
registrado sob o n° 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.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar atividades educacionais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 360/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 360/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o imóvel
que especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Eme nda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 360/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o imóvel

que especifica e dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 16.278, de 19 de
julho de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
São João da Mata o imóvel que especifica.

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

Itabira imóvel com área de 3.016,50m² (três mil e dezesseis vírgula
cinqüenta metros quadrados), localizado na Avenida das Rosas,
naquele Município, registrado sob o n° 6.493, a fls . 050 do Livro 2-3-C,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade administrativa municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata o art. 1° 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 daquele artigo.

Art. 3° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 16.278, de  19 de julho de
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar  ao Município de
São João da Mata área de 2.825,13m² (dois mil oitocentos e vinte e
cinco vírgula treze metros quadrados), parte de imóvel com área de
10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o n° 11.623, a
fls. 226 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Silvianópolis, conforme memorial descritivo constante no Anexo
desta lei.”.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 450/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 450/2007, de autoria do Deputad o José

Henrique, que transfere sede de entidade educacional para a Capital
do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do ve ncido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 450/2007
Transfere sede de entidade educacional para a Capital do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Fundação Educacional, criada pela Lei n ° 3.038, de 19 de

dezembro de 1963, fica com sua sede transferida para a Capital do
Estado.

Art. 2° - No prazo de até sessenta dias contados da  publicação
desta lei, a Fundação deverá efetuar a transferência e comunicá-la
aos órgãos oficiais competentes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislava aprovou, nos termos do art. 103, III, “b a “d”,

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de apoio ao Sr. Albert Arnold Gore Jr., ex-Vice-Presidente dos

Estados Unidos, pelo trabalho realizado no período de 1993 a 2001,
na área do ativismo ecológico e ambiental (Requerimento nº
154/2007, do Deputado Carlos Mosconi);

de congratulações com o Sr. Antônio Pontes Fonseca, Presidente da
Calsete Siderurgia, pelos 37 anos de sua fundação (Requerimento nº
157/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Antônio Divino Moura, Presidente do
Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet -, pela passagem do Dia do
Meteorologista (Requerimento nº 158/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de aplauso ao CDL - Curvelo pela realização da campanha Natal
Cultural com Prêmios, em Curvelo (Requerimento nº 212/2007, do
Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/4/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, Getúlio

Neiva e Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 772 a
809/2007 - Requerimentos nºs 386 a 395/2007 - Requerimentos da
Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Vanderlei Miranda, Luiz Humberto Carneiro (2), Doutor Viana (3),
Domingos Sávio, Walter Tosta (3), Sebastião Costa (3), Jayro Lessa,
Dalmo Ribeiro Silva e outros e Antônio Júlio (3) - Proposições não
Recebidas: Projeto de lei complementar do Deputado Carlos Pimenta,
projeto de lei do Deputado Arlen Santiago e requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Jayro Lessa e Gil
Pereira - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e
do Trabalho e dos Deputados Zezé Perrella e Tiago Ulisses -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues,
Doutor Viana, André Quintão, Paulo Guedes e Weliton Prado - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos da Deputada Rosângela Reis e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Vanderlei Miranda, Luiz Humberto
Carneiro (2), Doutor Viana (3), Domingos Sávio, Walter Tosta (3),
Sebastião Costa (3), Jayro Lessa, Antônio Júlio (3) e Dalmo Ribeiro
Silva e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 43 e 360/2007;
aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 450/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 8/2007; discurso do Deputado Paulo Guedes; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
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325/2007; aprovação - Questão de ordem - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nº 450/2007; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso da  Deputada Elisa Costa - Registro de
presença - Questão de ordem - Requerimento da Deputada Ana Maria
Resende; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio  Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - 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 Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

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 Weliton Prado, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

OFÍCIOS
Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados,

informando, em atenção a ofícios oriundos desta Assembléia, que a
priorização da reforma política depende de um consenso mínimo entre
as forças políticas representadas no Congresso Nacional; e que as
propostas de alteração da legislação penal apresentadas por esta
Casa foram encaminhadas às comissões competentes.

Do Sr. Rogério Sottili, Secretário Adjunto da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, da Presidência da República, solicitando que a
Comissão de Direitos Humanos desta Casa realize levantamento de
leis que discriminem os portadores de hanseníase e proponha a sua
revogação. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Edvaldo Mendes Araújo, Presidente da Fundação Cultural
Palmares, comunicando a celebração de convênio entre essa
entidade e a UFMG. (- 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. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana (2), solicitando a colaboração desta Casa na
organização da 3ª Conferência das Cidades de Minas Gerais e o
envio de representante em reunião em que seriam escolhidos a
Comissão Preparatória e o Comitê Executivo do evento.

Da. Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, em atenção ao
Requerimento nº 130/2007, da Comissão de Cultura, prestando
informações concernentes ao assunto objeto do referido requerimento.

Do Sr. Euler Braga, Presidente da Câmara Municipal de Unaí,
acusando o recebimento de convite para participação no Programa de
Capacitação em Poder Legislativo Municipal.

Do Sr. Fernando Otávio Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Cipotânea, dando ciência da composição da Mesa dessa Casa para o
biênio 2007-2008.

Do Sr. Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional de
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Municípios, enviando convite para a solenidade de abertura da X
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Epamig,
informando a composição da nova diretoria do Conselho Nacional dos
Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária e tecendo
considerações sobre os objetivos desse órgão.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da CEF
(2), notificando a liberação de recursos financeiros do FGTS relativos
ao mês de março de 2007, destinados à Copasa-MG e informando
que o Ministério das Cidades, por intermédio da CEF, prorrogou o
prazo de vigência dos contratos 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. Ivan Alves Soares, Diretor-Geral do Detel-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 135/2007, da Comissão de
Transporte.

Do Sr. Gilmar Camargo de Almeida, Presidente do Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais, sugerindo apresentação
de projeto de lei instituindo o Dia do Administrador. (- À Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Sílvio Tomaz, professor estadual, solicitando a
regulamentação da Lei nº 11.301, de 2006. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. José Silva, da União em Defesa da Comunidade do Bom
Jardim, em Ipatinga, solicitando atendimento às reivindicações dos
Defensores Públicos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Divino Sebastião de Souza, Diretor Executivo de Operações
da CTBC, comunicando que a empresa cumprirá as metas previstas
para 2007 constantes no Plano Geral de Metas para a Universalização
do STFC, nas áreas de concessão nos Estados que menciona. (- À
Comissão de Transporte.)

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 Nº 772/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério o
imóvel que especifica.

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

Dom Silvério o imóvel constituído por um terreno de 2.014.00 m² (dois
mil e quatorze metros quadrados), situado na Rua Santa Rita, Centro,
no Município de Dom Silvério, imóvel este onde funciona a Câmara
Municipal.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Câmara Municipal, cujo prédio encontra-se
construído na área requerida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Irani Barbosa
- 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° 773/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Indústrias dos

Confeccionistas e Faccinistas de Tecidos, Couros e seus Derivados
de Campo Belo e Região - Aconf -, com sede no Município de Campo
Belo.

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

Indústrias dos Confeccionistas e Faccinistas de Tecidos, Couros e
seus Derivados de Campo Belo e Região - Aconf -, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação das Indústrias dos Confeccionistas e

Faccinistas de Tecidos, Couros e seus Derivados de Campo Belo e
Região - Aconf -, é sociedade civil sem fins lucrativos que objetiva
promover a união dos empresários do setor têxtil local, atuando na
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defesa de seus direitos e proporcionando-lhes um convívio fraterno.
Busca, assim, o constante crescimento da atividade.

Para tanto, como previsto em seu estatuto, a Aconf desenvolve
atividades ligadas ao aperfeiçoamento e à valorização de seus
associados, oferecendo-lhes atualização técnica e viabilizando sua
participação em feiras, além de promover eventos sociais próprios e
representá-los perante os Poderes constituídos, a fim de celebrar
acordos e convênios em benefício da comunidade e do setor.

Dessa forma, a Aconf, ao atuar em favor do legítimo interessse
público, de seus associados e dos demais habitantes de Campo Belo
e região, contribui sobremaneira para a efetiva elevação da qualidade
de vida da população, mediante a geração de renda em virtude do
aumento da capacidade produtiva.

Ademais, fundada em 21/2/2006, 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 Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 774/2007
Dispõe sobre a concessão de vale-alimentação e vale-transporte

para servidores públicos estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 48 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, alterado

pelo art. 53 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 48 - O benefício mencionado no art. 47 da Lei 10.745, de 25 de
maio de 1992 e no art. 52 da Lei 11.050, de 19 de janeiro de 1993, é
devido ao servidor cuja remuneração total mensal, excluídas as
parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, os
recebimentos por horas-extras prestadas e as relativas a biênio a que
se refere a Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984, alterada pela Lei nº
9.831, de 6 de julho de 1989, seja igual ou inferior a três vezes o
salário mínimo, independente do local de sua lotação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogado o art. 56 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de
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1994.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O vale-alimentação é um benefício concedido aos

servidores públicos estaduais pelos arts. 47, 48 e 50 da Lei nº 10.745,
de 25/5/92, e suas alterações, e o vale-transporte, pelo art. 52 da Lei
nº 11.050, de 19/1/93.

Conforme legislação, hoje tem direito a receber o vale-alimentação e
o vale- transporte o servidor público estadual, com jornada de trabalho
igual ou superior a seis horas e com remuneração total mensal,
excluídas as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, e
as relativas ao biênio a que se refere a Lei nº 8.517, de 9/1/84,
alterada pela Lei nº 9.831, de 4/7/89, seja igual ou inferior a três vezes
o salário mínimo, e que esteja em exercício em Municípios
identificados em regulamento, o que é feito pelo art. 4º do Decreto nº
37.283, de 3/10/95, no caso do vale-alimentação, e pelo §3º do art. 2º
do Decreto nº 44.471, de 27/2/2007, ambos com o mesmo conteúdo.

“Art. 4º - Os Municípios a que se refere o inciso I do art. 2º deste
decreto serão os que compõem a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e mais os de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga,
Juiz de Fora, Montes Claros, Sete Lagoas, Teófilo Otôni, Uberaba e
Uberlândia.”

Aí reside o problema que tem gerado constantes reclamações do
funcionalismo, devido ao seu caráter restritivo e gerador de
desigualdades, agravado pela falta de clareza quanto ao critério
utilizado para escolha dos Municípios que têm direito ao benefício, ou
mesmo ausência deste.

Porque estão contemplados todos os Municípios pertencentes à
Região Metropolitana de Belo Horizonte e o mesmo não ocorre com a
Região Metropolitana do Vale do Aço? Essa exclusão faz com que
servidores lotados em Município com população inferior a 10 mil
habitantes, mas que pertença a RMBH, tenham direito ao vale-
alimentação e ao vale-transporte, enquanto um servidor lotado em
Coronel Fabriciano, com população superior a 100 mil habitantes, que
também pertence a uma região metropolitana, não tenha direito ao
mesmo benefício, o que não se justifica.
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O corte populacional também não está claro, pois inclui Município
como Teófilo Otôni, com população de 128 mil habitantes, e exclui
Poços de Caldas, com população de 151 mil habitantes.

Para além da pouca clareza, o critério de localização da prestação
do serviço não é o mais adequado para orientar a concessão de um
benefício que se caracteriza como uma complementação de renda,
considerada necessária pela lei para aqueles servidores com
remuneração inferior a três salários mínimos.

Propomos então nova redação para o art. 48 da Lei nº 10.745,
garantindo os benefícios para todos os servidores com remuneração
total igual ou inferior a 3 salários mínimos, independentemente do
local de sua lotação.

É importante lembrar que o ex-Secretário de Estado de
Planejamento Antônio Augusto Anastazia, se comprometeu, em
audiência pública nesta Casa, a discutir a revisão desse critério
reconhecidamente injusto, logo após a aprovação das tabelas
salariais, o que não ocorreu.

Qual não foi a nossa surpresa quando verificamos a publicação no
“Minas Gerais” de 28/2/2007, de novo decreto regulamentando o vale-
transporte com o mesmo vício das regulamentações anteriores,
restringindo a concessão desses benefícios aos servidores estaduais
lotados nas mesmas cidades, desconsiderando o compromisso
assumido pelo ex-Secretário de Planejamento, e hoje Vice-
Governador de Estado, Antônio Augusto Anastazia, de revisão desse
critério injusto.

Propomos a aprovação deste projeto de lei como forma de resgatar
esse direito concedido pela lei e restringido, sem nenhum critério
plausível, por meio dos decretos citados.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 99/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 775/2007
Institui o Programa Caravana da Cidadania nas escolas públicas do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Durante os meses de fevereiro e março de cada ano, a
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Secretaria de Estado de Educação realizará nas escolas públicas a
Caravana da Cidadania, para possibilitar ao conjunto dos estudantes a
confecção de carteira de identidade, carteira de trabalho, título de
eleitor, identificação sangüínea e identidade estudantil e cadastros nos
programas desenvolvidos pelo poder público e nos bancos de
empregos.

Art. 2º - A Caravana da Cidadania será realizada em parceria com
os demais órgãos do poder público relacionados ao Programa,
Ministério do Trabalho, Justiça Eleitoral, Hemominas, iniciativa privada
e entidades do movimento estudantil (União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas - Ubes; União Estadual dos Estudantes de Minas
Gerais - UEE-MG -; União Colegial de Minas Gerais - UCMG - e União
Municipal dos Estudantes - Umes de cada Município).

Art. 3º - Durante as visitas nas escolas, as equipes do Programa
poderão desenvolver ciclos de debates e atividades culturais
relacionados com temas voltados para a juventude (orientação sexual;
prevenção ao uso indevido de drogas; incentivo à doação de sangue;
etc.).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Objetiva este projeto de lei promover a cidadania plena

dos estudantes das escolas públicas do Estado, possibilitando seu
acesso a documentos básicos como carteira de identidade, carteira de
trabalho, título de eleitor, carteira estudantil. Com o referido Programa,
o poder público passa a ter papel ativo no auxílio à juventude,
facilitando seu acesso aos referidos serviços, pois muitos estudantes
deixam de fazer seus documentos em razão da burocracia dos órgãos
competentes.

O Programa Caravana da Cidadania será desenvolvido por uma
equipe de trabalho multidisciplinar, coordenada pela Secretaria de
Estado de Educação, para fazer o atendimento às escolas públicas,
por meio de convênio com a direção das escolas, tanto as municipais
quanto as estaduais e a Uemg.

As equipes seriam compostas de servidores, colocados à disposição
por seus respectivos órgãos para fazer o atendimento das escolas
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públicas e por meio de parcerias com a iniciativa privada e entidades
estudantis (Ubes, UCMG, UEE-MG e Umes locais). Pode-se utilizar
também o trabalho voluntário da comunidade.

O referido Programa contribuirá para que nossas escolas públicas
tenham melhor qualidade de ensino e um bom relacionamento entre a
comunidade escolar e a comunidade externa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 760/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 776/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Obras de

Maria e São Miguel Arcanjo, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

Beneficente Obras de Maria e São Miguel Arcanjo, com sede no
Município de Lagoa da Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A citada entidade, de caráter assistencial e

sociocultural, busca a melhoria das condições de vida dos seus
associados e da comunidade em geral. Para o bom desempenho de
suas iniciativas, qualifica regularmente os seus funcionários e o corpo
de voluntários.

Com o objetivo de abrigar, temporariamente, pessoas necessitadas,
tem realizado obras de ampliação e manutenção de suas instalações.
Também incentiva a veiculação de informações úteis, bem como a
integração entre os moradores do Bairro Marília, onde está situada,
para a realização de obras e serviços de interesse comunitário.

Diante do exposto, contamos com a anuência dos nobres colegas 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 777/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora das
Vitórias - ANSV -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Senhora das Vitórias - ANSV -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Nossa Senhora das Vitórias - ANSV -,

sem fins lucrativos, possui como finalidade dar encaminhamento às
iniciativas comunitárias e desenvolver atividades culturais e sociais.

Fica patente que essa entidade, através da realização de obras e
ações, visa à melhoria da qualidade de vida da população local.

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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 778/2007
Declara de utilidade pública a Creche Serafina Stampone

Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Serafina

Stampone Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Creche Serafina Stampone

Smargiassi consiste em promover assistência social e atuar
especificamente no atendimento a crianças de 3 meses a 5 anos e 11
meses, de mães carentes, através de abrigo, alimentação, educação e
assistência médica social.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 779/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Servos Bom Pastor,

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

Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Servos Bom

Pastor consiste em promover o desenvolvimento da comunidade
através da assistência a menores carentes, do apoio aos jovens
viciados e alcoólatras, e da realização de obras artísticas e
educativas. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 780/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Deficientes

de Guaxupé, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

aos Deficientes de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação de Apoio aos

Deficientes de Guaxupé é promover o desenvolvimento da
comunidade através da assistência a portadores de deficiência,
qualificando-os e integrando-os no mercado de trabalho.

Além disso, ela cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
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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 781/2007
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Carente, com sede no

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

Carente, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Pró-Carente é

promover arrecadação de numerário para pessoas carentes de
assistência financeira, fazer doações de aparelhos e equipamentos,
auxiliar no transporte a centros de tratamento de saúde e praticar
trabalho voluntário visando a preservação dos direitos constitucionais
dos carentes ou portadores de deficiência.

Além disso, ela cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 782/2007
Declara de utilidade pública o Instituto 14 Bis de Educação e

Cultura, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto 14 Bis de

Educação e Cultura, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Instituto 14 Bis de Educação e

Cultura é incentivar a cultura, valorizar e integrar artistas e capacitar
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através de cursos, pessoas carentes do Município e região.
Além disso, ele cumpre os requisitos legais para ser declarado de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 783/2007
Declara de utilidade pública a Casa São Francisco, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa São Francisco,

com sede no município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Casa São Francisco é abrigar

crianças carentes de 6 a 11 anos, dando-lhes assistência moral,
material e principalmente espiritual e promovendo atividades culturais
e profissionalizantes.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 784/2007
Declara  de utilidade pública a Associação de Treinamento de

Jovens - “Cooking for Life”, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Treinamento de Jovens - “Cooking for Life”, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: A Associação de Treinamento de Jovens - “Cooking for
Life”, em Uberlândia, promove o treinamento de pessoas de 16 a 35
anos para o exercício de atividades culinárias, tendo em vista a sua
integração no mercado de trabalho. Possui também como foco a
assistência e a proteção da família de baixa renda, oferecendo aos
membros mais jovens atividades educacionais e recreativas.

Por esse esforço de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI Nº 785/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais do

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

Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A referida entidade foi constituída com a finalidade de

coordenar, proteger e orientar as pessoas portadoras de deficiência
visual residentes no Triângulo.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos listar: a prestação de
serviços gratuitos através do desenvolvimento de projetos, programas
e serviços de assistência social; a união dos deficientes visuais; a
intervenção junto às autoridades públicas na defesa dos seus direitos;
a promoção de encontros, palestras, conferências e seminários
relacionados com a educação, a habilitação, a reabilitação e a
integração social dos seus associados; a luta pelo acesso da
população em geral a atividades culturais e esportivas.

Em vista disso, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 786/2007

Declara de utilidade pública a Casa Lar São Francisco de Assis, com
sede no Município de Ituiutaba.

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

Francisco de Assis, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Casa Lar São Francisco de Assis, fundada em 1999,

possui como finalidade precípua acolher crianças e adolescentes
residentes no Município de Ituiutaba, os quais, por algum motivo
estejam impedidos de conviver com sua família natural. Para alcançar
suas metas, promove o encaminhamento deles à adoção; desenvolve
atividades para inseri-los e reintegrá-los na vida social e cultural da
comunidade; disponibiliza para os adolescentes cursos
profissionalizantes e acesso ao mercado de trabalho.

Dessa maneira, prepara as crianças e os adolescentes para o pleno
exercício da cidadania, ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades intelectuais, sociais e afetivas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 787/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tupaciguara o

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

Tupaciguara imóvel constituído dos lotes 5, 6 e 7 da quadra 833, com
área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), situado na Av. Belo
Horizonte, nesse Município, registrado sob o nº 14.258, a fls. 118 do
Livro 3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Tupaciguara.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao desenvolvimento de projetos comunitários.

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 art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade doar ao

Município de Tupaciguara imóvel com área de 2.000,00m², de
propriedade do Estado, onde funcionava a Escola Estadual Elias
Teotônio. Após a extinção dessa unidade de ensino, o bem se
encontra ocioso, e suas instalações em estado precário.

Em benefício da comunidade, a administração municipal pretende
reformá-lo e utilizá-lo para desenvolver projetos comunitários, mas,
para tanto, é imprescindível que o bem pertença ao patrimônio
municipal.

Para a efetivação da transferência de titularidade, contamos com o
apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 788/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tupaciguara o

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

Tupaciguara imóvel com área de 12.758,59m² (doze mil setecentos e
cinqüenta e oito vírgula cinqüenta e nove metros quadrados), situado
na Rua Bueno Brandão, s/nº, nesse Município, e registrado sob o nº
12.537, a fls. 136 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Tupaciguara.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao desenvolvimento de projetos educacionais para
atendimento comunitário.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º vier a ser
desvirtuada.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: No imóvel referido no projeto de lei funciona a Praça de

Esportes Governador Bias Fortes, de propriedade do Estado, mas
mantida pelo Município de Tupaciguara, de cuja estrutura a
comunidade tupaciguarense faz uso contínuo e sistemático.

Para que a municipalidade possa otimizar os serviços ali prestados,
bem como executar obras de melhoria das instalações com recursos
próprios, é mister que o imóvel seja transferido ao seu próprio
domínio.

Em razão disso, contamos com o apoio dos colegas parlamentares 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 789/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.605/2006)

Declara de utilidade pública a Associação da Fazendinha
Comunitária - Asfaz -, com sede no Município de Três Marias.

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

Fazendinha Comunitária - Asfaz -, com sede no Município de Três
Marias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Associação da Fazendinha Comunitária, com sede

no Município de Três Marias, presta relevantes serviços aos
moradores do Município de Três Marias. Entre suas iniciativas,
podemos destacar: o fornecimento de alimento para as famílias
carentes; a defesa dos direitos do idoso, inclusive a sua inserção no
mercado de trabalho; o incentivo à solidariedade e à integração entre
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seus associados e a comunidade; a criação de um departamento
recreativo; a prestação de assessoria técnica nas áreas econômica e
jurídica.

Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa
privada e com entidades públicas.

Pela importância da entidade, esperamos a anuência de nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 790/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.642/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Locutores de Rádio
Comunitária-NC, com sede no Município de Contagem.

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

Locutores de Rádio Comunitária-NC, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Associação dos Locutores de Rádio Comunitária-NC,

entidade de objetivos culturais e sem fins lucrativos, congrega
pessoas físicas e congêneres da sociedade civil que residam ou
tenham sede nas áreas atingidas por sua transmissão.

Defendendo a institucionalização do direito de comunicar, essa
Associação busca contribuir com a democratização dos meios de
comunicação e de informações, dando oportunidade à difusão de
idéias, tradições e hábitos sociais locais, propagando a música
nacional e promovendo o intercâmbio cultural entre as várias
comunidades organizadas. Além disso, presta serviços de utilidade
pública, auxiliando a defesa civil, e promove cursos de capacitação
radiofônica.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para
que essa entidade seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 791/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.307/2006)

Declara  de utilidade pública a Organização de Respeito à Vida -
Orvi -, com sede no Município de Contagem.

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

Respeito à Vida - Orvi -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Organização de Respeito à Vida - Orvi -, sediada em

Contagem, tem caráter assistencial e se dedica a incentivar as artes, o
artesanato e a cultura. Realiza programas para capacitação
profissional, bem como estudos para viabilidade de projetos nos
campos ambientais, institucionais e culturais.

Promove o desenvolvimento humano buscando desenvolver as
potencialidades inatas e consolidar a cidadania alicerçada na
preservação da dignidade das pessoas e na legitimidade dos grupos
organizados.

Por esse trabalho de 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 792/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 65/2003)

Institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instituições bancárias que mantenham c aixas eletrônicos

para atendimento de seus clientes ficam obrigadas a manter o número
mínimo de um vigilante em cada caixa, pelo tempo integral de
atendimento ao público.

§ 1° - Quando em um único posto de atendimento func ionar mais de
um caixa eletrônico, poderá haver apenas um vigilante, desde que
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todas os caixas estejam dispostos em um único ambiente.
§ 2° - O disposto no “caput” não se aplica aos caix as eletrônicos

localizados na parte interna de estabelecimentos comerciais.
Art. 2° - O não-cumprimento desta lei será punido n a forma do art.

56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, conforme o
disposto em regulamento.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A cada dia torna-se mais comum a ocorrência de

crimes contra consumidores nos caixas eletrônicos. Além das
situações em que há violência contra as vítimas, deparamos com
outras, em que atuam quadrilhas especializadas em crimes com a
ajuda de equipamentos eletrônicos.

O noticiário policial nos traz mais e mais notícias sobre clonagem de
cartões, um método novo de lesar os consumidores, a partir da
utilização de equipamentos instalados nos caixas eletrônicos. Da
mesma forma, aumentam os seqüestros-relâmpago, crime que,
embora não seja cometido em locais onde estão os caixas eletrônicos,
tem nestes a fase final de sua execução, em que as vítimas são
coagidas a realizar saques, com grande facilidade para os
delinqüentes, em face da completa falta de segurança.

Cremos, portanto, não haver argumentos que possam se opor ao
mérito da nossa proposta, que só faria dificultar ações criminosas,
cada dia mais freqüentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é
perfeito, na medida em 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 (art.
24, VIII, da Constituição Federal).

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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
139/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 793/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 162/2003)

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Dora Barbosa à
Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada no Município de
São João do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada na

Av. Dr. Osório Adrião da Rocha, 438, nesse município, passa a
denominar-se Escola Estadual Professora Dora Barbosa.

Art. 2º - A biblioteca da Escola a que se refere o artigo anterior
denominar-se-á Biblioteca Escolar Professora Terezinha Barbosa.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Este projeto de lei é uma homenagem às Profas. Maria

das Dores Barbosa Gomes e Terezinha Barbosa Rocha, que
lecionaram na Escola Estadual de São João do Paraíso até a data de
seu falecimento. Tidas como excelentes mestras, ótimas
companheiras de trabalho e profissionais exemplares, dedicaram
vários anos de serviços à comunidade desse município.

Por desejo unânime da comunidade escolar, manifesto em reunião
do Colegiado da Escola, realizada em 24/5/2002, apresenta-se a
proposta de homenageá-las dando a denominação de Dora Barbosa
ao estabelecimento escolar e a de Terezinha Barbosa à respectiva
biblioteca.

Com esta homenagem, pretendem conservar na memória da
comunidade de São João do Paraíso o exemplo e a dedicação que
elas legaram.

- 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 794/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 41/2003)

Institui o dia 25 de março como Dia Estadual do Nascituro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Nascituro, a ser celebrado,
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anualmente, no dia 25 de março, em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de instituir, no

calendário estadual, o Dia Estadual do Nascituro, atendendo pedido
de Sua Santidade o Papa João Paulo II, contida na Encíclica
“Evangelium Vitae”, de 25 de março de 1995, em que exaltou a defesa
da vida: "A todos os membros da Igreja, povo da vida e pela vida,
dirijo o mais premente convite para que, juntos, possamos dar novos
sinais de esperança a este mundo, esforçando-nos por que cresçam a
justiça e a solidariedade e se afirme uma nova cultura da vida
humana, para a edificação de uma autêntica civilização da verdade e
do amor”.

Muito mais do que atender esse pedido do Santo Padre, nossa
preocupação maior é alertar a sociedade mineira para a importância
de se defender, de todas as maneiras, a vida do nascituro.

Como “nascituro” entende-se o ser humano já concebido e ainda
não nascido. A vida do nascituro é protegida pelo Código Civil
Brasileiro.

É preciso uma reflexão profunda sobre a proteção desse ser
indefeso, que merece nosso respeito e cuidado. Por isso buscamos
esta oportunidade de oficialmente comemorar o dia do nascituro, para
que todos possamos refletir sobre a importância da valorização da
vida humana, que merece cuidado e deve ser celebrada.

- 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 795/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.812/2006)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Paz nº
282, com sede no Município de Araxá.

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

Obreiros da Paz nº 282, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Obreiros da

Paz nº 282, de Araxá, jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de
Minas Gerais, também denominada Loja Maçônica Obreiros da Paz,
foi fundada em 28/6/2002, e instalada em 17/8/2002 pelo Decreto nº
1484 da citada Potência Maçônica, sendo uma sociedade civil de
direito privado, apartidária, sem discriminação religiosa e social.

A Loja Maçônica Obreiros da Paz é uma instituição iniciática,
filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista que tem por
objetivo a prática desinteressada da beneficência e o incentivo à
instrução e à cultura, pugnando pelo fortalecimento moral, social e
intelectual da Humanidade, pelo cumprimento do dever e investigação
constante da verdade e proclama os princípios gerais da Maçonaria
expressos na Constituição da Mui Respeitável Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais.

É uma instituição filosófica, que proclama a liberdade de consciência
como sacratíssimo direito humano e não impõe limite à investigação
da verdade, sendo exigido de todos a maior tolerância possível como
forma de atingir esta liberdade.

A maçonaria é uma instituição criada para combater tudo o que
atente contra a razão e contra o espírito de fraternidade universal.
Além da defesa da honra ao trabalho em suas formas honestas,
dispõe sobre o dever, a que nenhuma pessoa válida pode fugir.

Mister se faz destacar os inúmeros projetos desenvolvidos em prol
da sociedade, seja na área social, da segurança pública, do
abastecimento, da distribuição de alimentos, seja no combate à fome
e à pobreza, seja na ajuda constante aos menos favorecidos.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância na comunidade onde atua e por apresentar todos os
requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pelas
Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem
sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos
nobres pares na aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 796/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 3.718/2006)
Declara de utilidade pública a associação Obras Assistenciais

Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação Obras

Assistenciais Espírita Caminheiros do Bem, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A associação Obras Assistenciais Espírita Caminheiros

do Bem, sediada em Araxá e fundada em 2/9/68, é uma associação
sem fins lucrativos, apolítica, com personalidade jurídica própria,
voltada à promoção humana, que tem por finalidade cuidar de ações
em prol da alimentação e da saúde dos cidadãos araxaenses, que
possuem pouco poder aquisitivo, atendendo a todos sem distinção de
sexo, raça ou religião, oferecendo-lhes, ainda, cursos
profissionalizantes e de artesanato.

A entidade mantém três casas de sopa e duas casas de pão, com
uma distribuição de 54.450 pratos de sopa e 14.500 pães,
anualmente. O albergue noturno atende uma média de 1.100
transeuntes anualmente, com fornecimento de banho, sopa noturna e
café da manhã, possuindo 44 leitos para atendimento.

Anualmente a entidade distribui uma média de 450 enxovais para
recém-nascidos e roupas para crianças até 6 anos, confeccionados no
Salão de Costura Maria Dolores.

A referida entidade oferece ainda, consultório para extrações
dentárias, oficina de artesanato e campanha do quilo, com
atendimento à 80 famílias, semanalmente, com distribuição de cestas
básicas.

Mister se faz registrar que todos os seus trabalhos são sustentados
por voluntários, com a colaboração da comunidade e da Prefeitura,
em sua manutenção.

Há uma funcionária, mantida pela entidade, que presta serviços em
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uma das casas de sopa; e dois funcionários, mantidos pela Prefeitura
Municipal, para atender ao albergue noturno.

Sendo esta uma instituição de suma importância para a comunidade
em que atua e por apresentar todos os requisitos legais dispostos na
Lei Estadual nº 12.972, de 27/7/98, alterada pelas Leis Estaduais nºs
15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem sobre
declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares
na 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 797/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.401/2005 )

Declara de utilidade pública a Associação de Congados e
Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá,
com sede no Município de Araxá.

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

Congados e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito de Araxá, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação de Congados e Moçambique de Nossa

Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá está em pleno e regular
funcionamento desde 29/8/95 cumprindo com suas finalidades
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A entidade, sem fins lucrativos, tem por objetivo desenvolver em
seus membros o gosto pela cultura musical e danças folclóricas, além
de tornar possível o acesso de todos aos conhecimentos musicais,
folclóricos e religiosos.

A associação desenvolve um trabalho de integração entre os
poderes públicos e as entidades privadas com o objetivo de obter
maior êxito em seus projetos e programas culturais, visando perpetuar
a cultura afro, destacando os eventos do dia 13 maio, em referência à
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Abolição da Escravatura, momento que já obteve o reconhecimento
público pela comunidade de Araxá, que por intermédio da Lei
Municipal n.º 3.370, de 30/3/98 a reconheceu de utilidade pública
municipal.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos culturais de
suma relevância na comunidade onde atua e por apresentar todos os
requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pelas
Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem
sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto 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 798/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.547/2005)

Declara de utilidade pública a Associação Espírita Auta de Souza,
com sede no Município de Passos.

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

Auta de Souza, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Espírita Auta de Souza, mantenedora do

Lar Abrigo Wagner de Castro, entidade que presta relevantes serviços
na área social e assistencial, fundada em 16/5/2001, no Município de
Passos, é uma sociedade civil de ordem cultural, religiosa e de
assistência social sem fins lucrativos, que tem por finalidade o estudo
do espiritismo e a propaganda ilimitada de seus ensinamentos
doutrinários por todos os meios que oferece a palavra escrita, falada e
exemplificada.

Declarada de utilidade pública pelo Município de Passos, mediante a
Lei nº 2.380, de 23/12/2003, a Associação promove a prática da
caridade, por todos os meios ao seu alcance.

A Associação, por intermédio do Lar Abrigo Wagner de Castro,
permite o atendimento e amparo para os mais necessitados.
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Nos departamentos de assistência social, o atendimento é feito
independentemente da raça, nacionalidade e religião dos assistidos,
que deverão ter sempre respeitada a sua individualidade e a sua
crença.

Por ser uma entidade que tem elevada atuação na comunidade e
que vem prestando um reconhecido trabalho na área em que atua e
por apresentar todos os requisitos legais dispostos nas Leis nºs
15.294, de 5/8/2004, e 15.430, 3/1/2005, esperamos o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 799/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.558/2006)

Declara  de  utilidade pública a Associação Minas Audiovisual -
Amav -, 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 Associação Minas

Audiovisual - Amav, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Minas Audiovisual - Amav -, organizada

pelo regime de sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por finalidade
a promoção e fomento à pesquisa e à produção audiovisual de caráter
cultural, nos gêneros documentário e ficção, de imagem direta, de
animação ou qualquer outra técnica que venha a ser criada.

- 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 800/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 441/2003)

Institui o dia 28 de abril como Dia Estadual em memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual em memória das Vítimas de
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Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais, a ser celebrado,
anualmente, no dia 28 de abril, em todo o Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O presente projeto de lei representa um alerta à

sociedade para a importância da prevenção contra os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais. Em todo o mundo, morrem
anualmente mais de 335 mil trabalhadores vítimas de acidentes de
trabalho, dos quais mais de 12 mil são crianças, e mais de 325 mil
trabalhadores vítimas de doenças profissionais. Todos os anos, o
número de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou que
contraem doenças profissionais atinge a cifra astronômica de mais de
160 milhões.

Diante deste triste quadro, as organizações sindicais de todo o
mundo têm proposto a unificação, no dia 28 de abril de cada ano, das
manifestações e protestos contra a ocorrência de acidentes de
trabalho.

A legislação previdenciária considera acidente de trabalho tanto o
acidente propriamente dito como a doença adquirida no trabalho. O
INSS, em seus relatórios, aponta situação gravíssima em todo o País,
embora limitado em sua capacidade de apuração dos dados - há um
descompasso significativo entre os números e a realidade. No Estado
de Minas Gerais, os índices de acidentes e doenças do trabalho,
causados principalmente pela atividade mineradora, não são menos
assustadores, apesar do falseamento dos dados, da conhecida prática
de subnotificação, da desestruturação conjuntural do mercado de
trabalho e da predominância do trabalho informal, que reduzem
sobremaneira o universo de trabalhadores protegidos pela Previdência
Social. Por outro lado, a terceirização, combinada à rotatividade da
mão-de-obra, que não permite o estabelecimento de vínculo do
trabalhador com a empresa nem sequer o seu registro, também
contribui para o mascaramento das informações estatísticas. Há um
número significativo de trabalhadores que, mesmo participando de
cadeia produtiva formal, mantém-se na informalidade e fica excluído
do regime geral de previdência.
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O aumento da ocorrência de doenças ocupacionais no setor de
serviços, principalmente as lesões por esforço repetitivo - LERs - é
outro fato relevante. Enfim, a fiscalização governamental insuficiente e
a insistência por parte dos empregadores em manter precárias as
condições de segurança e higiene no ambiente de trabalho constituem
uma realidade extremamente prejudicial para os que vivem do próprio
trabalho.

Este retrato da nossa sociedade atual está a exigir políticas públicas
de prevenção para o combate efetivo ao acidente e à doença do
trabalho. A proposta aqui expressa pretende ser um primeiro passo
nesse sentido: o lançamento de um sinal de alerta para a busca de
caminhos que levem ao combate eficaz do que mata, adoece e
incapacita crianças, mulheres e homens em nosso Estado,
recordando os mortos vítimas de acidentes de trabalho e doenças
profissionais e ao mesmo tempo fortalecendo a luta pelos vivos, fiéis
ao princípio inviolável de que aos trabalhadores deve ser assegurado
o trabalho em condições socialmente dignificantes, promovendo a sua
realização pessoal e protegendo a sua saúde e segurança. Pelo
exposto, contamos com o apoio dos nobres pares.

- 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 801/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 511/2003)

Modifica a Lei nº 14.360, de 17/7/2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Inclua-se onde convier, na Lei nº 14.360, de 17/7/2002, o seguinte

artigo:
“Art. .... - A modalidade de pagamento prevista na Lei nº 13.437, de

30 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas por esta lei,
também se aplica sem nenhuma vedação à pessoa jurídica ou à firma
individual regulamentar constituída e inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS que promovam operações relativas à
fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas, caramelos,
“mashmellow” e outros sabores, Código de Atividade Econômica -
CAE-26.9.1.001, desde que seja optante do Programa Micro Geraes e
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que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores definidos
no art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 13.437, de 30 de dezembro de 1999,
com a redação dada pelo art. 1º desta lei.”.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: Este projeto de lei visa a corrigir distorção que

atualmente agrava a situação das pequenas sorveterias, e padarias e
de estabelecimentos congêneres que atuam na fabricação de
sorvetes, muitos de forma artesanal ou com caráter de empresa
familiar, os quais atualmente são obrigados a recolher o ICMS pelo
regime de substituição tributária, ou seja, recolhimento antecipado do
imposto, sem levar em consideração o valor efetivo do fato gerador
que ocorre posteriormente e que muitas vezes é menor do que o valor
presumido. Por esta proposição as pequenas sorveterias e
estabelecimentos do mesmo ramo que se enquadrem nas faixas de
classificação passam a pagar o ICMS da mesma forma que as demais
microempresas e pequenas empresas optantes do Micro Geraes.
Desta forma, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação
deste projeto de lei que não provoca renúncia de receita, uma vez que
esses contribuintes pagarão normalmente o ICMS pelo sistema de
crédito ou contribuição mensal para o FUNDESE.

- 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 802/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 512/2003)

Altera a redação do inciso II, do art. 10 da Lei nº 13.437, de 30 de
dezembro de 1999.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 13.437, de 30

dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - ...........................................
II - que tenha sido desmembrada ou resulte de desmembramento de

outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2000;”.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: Considerada a retração vivida pelo segmento, faz-se

necessária a atualização da data definida no inciso II, do art. 10, da
Lei nº13.437, de 30 de dezembro de 1999, para melhor adequá-lo à
realidade mercadológica, econômica e financeira vivida pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte do nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 803/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.766/2005)

Declara de utilidade pública a Associação Mãe da Divina
Misericórdia, 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 Associação Mãe da

Divina Misericórdia, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Mãe da Divina Misericórdia é uma

associação da Igreja Católica que tem como finalidade evangelizar
crianças, jovens e adultos, por meio do grupo de louvor, de
atendimento individual de escuta, de aconselhamento e oração, de
encontros e retiros espirituais, e “evangelizashow”, levando as
pessoas a um encontro pessoal com Deus. O trabalho é gratuito e
sem fins lucrativos, mantido por intermédio de sócios, benfeitores e
amigos da comunidade.

- 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 804/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.851/2005)

Declara de utilidade pública a Congregação das Franciscanas
Missionárias de São Pascoal, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Congregação das
Franciscanas Missionárias de São Pascoal, com sede no Município de
Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Congregação das Franciscanas Missionárias de São

Pascoal é uma entidade que tem como finalidade a prática da vida
religiosa consagrada, a educação e a assistência social em
educandário de regime sócio-educativo em meio aberto para amparar
crianças do sexo feminino reconhecidamente necessitadas,
administrando cursos de corte e costura, bordado, crochê, artesanato,
pintura, tricô e outros.

A prestação dos serviços por parte do educandário se dá
gratuitamente, buscando a proteção, regeneração, educação e
instrução de crianças dentros dos princípios religiosos da Igreja
Católica.

- 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 805/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.488/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários do
Hospital Municipal Antônio Reis, com sede no Município de Campo do
Meio.

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

Voluntários do Hospital Municipal Antônio Reis - Avohar -, com sede
no Município de Campo do Meio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação dos Voluntários do Hospital Municipal

Antônio Reis - Avohar - é uma associação civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade coordenar, orientar, incentivar, promover e
desenvolver recursos assistenciais, bem como promover festas, rifas e
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eventos sociais, com vistas a arrecadar fundos para a manutenção do
Hospital Municipal Antônio Reis e, ainda, arrecadar mantimentos,
medicamentos e auxílios individuais para enfermos carentes.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

- 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 806/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.596/2006)

Declara de utilidade pública o Movimento Oficina Cultural, com sede
no Município de Extrema.

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

Cultural, com sede no Município de Extrema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: O Movimento Oficina Cultural é sociedade civil, sem

fins lucrativos, que tem por finalidades promover espetáculos que
buscam não só o entretenimento da platéia, mas a educação
ambiental e cultural; desenvolver projetos voltados à comunidade,
com apresentações em praças públicas e oficinas gratuitas; buscar a
promoção, divulgação e valorização do teatro e da cultura brasileira;
desenvolver projetos em parceria com os departamentos de meio
ambiente, educação e saúde; produzir mostra de teatro anual, com
espetáculos gratuitos para a comunidade e turistas; desenvolver
projetos de iniciação, capacitação e profissionalização teatral, entre
outras.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 807/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.378/2006)

Dá denominação de Rubens Boechat de Oliveira ao trecho da
Rodovia MG-108, que interliga os Municípios de Lajinha e Durandé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rubens Boechat de Oliveira o trecho da

Rodovia MG - 108, que interliga os Municípios de Lajinha e Durandé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Rubens Boechat de Oliveira nasceu em 24/2/23, em

São José do Calçado, no Espírito Santo. Formado em Medicina,
especializou-se em pediatria e medicina sanitária.

Em 1950, a convite de seu tio Adalmário José dos Santos, também
médico, foi para Lajinha trabalhar no posto de saúde estadual. Deu
prosseguimento à construção do Hospital Belizário Miranda até sua
inauguração, onde trabalhou até o fim de sua vida.

Foi Secretário de Saúde e Prefeito eleito por quatro mandatos.
Nada mais justo que prestar tal homenagem ao ilustre Dr. Rubens

Boechat de Oliveira pelo seu trabalho e dedicação ao povo de Lajinha
e região.

O projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual conto com a
anuência de meus nobres pares a este 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 808/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.237/2005)

Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos
da rede pública estadual de terem acesso ao cinema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao direito dos

alunos da rede pública estadual de terem acesso às sessões de
cinema, como parte da Política de Incentivo à Cultura e à Educação.

Parágrafo único - As sessões de cinema compreendem os filmes
que incentivam e facilitam o contato de jovens e crianças com o
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mundo do cinema, como instrumento para o desenvolvimento cultural.
Art. 2º - O apoio do Estado para que os alunos da rede pública

estadual tenham acesso às sessões de cinema obedecerá às
seguintes diretrizes:

I - proporcionar ao aluno o direito de freqüentar cinema;
II - incentivar o aluno a ampliar seu meio de comunicação e sua

cultura por meio do cinema;
III - incentivar o aluno no aproveitamento de suas atividades

escolares, ampliando seu conhecimento, por intermédio do cinema;
IV - propor meios para a seleção dos filmes de acordo com critérios

pedagógicos, cujos temas possam ser aproveitados nas salas de aula;
V - buscar parcerias com entidades públicas e privadas para

promover sessões de cinema.
Art. 3º - Para efeito do que tratam os arts. 1º e 2º desta lei, o Estado

deverá firmar convênio junto às empresas de cinemas a fim de
disponibilizar sessões cinematográficas aos alunos da rede pública
estadual.

§ 1º - As sessões de cinema sobre que dispõe o “caput” deste artigo,
terão uma agenda especial, de acordo com o calendário escolar, nas
condições estabelecidas no convênio.

§ 2º - Os ingressos das sessões de cinema de que dispõe o “caput”
deste artigo terão seus preços reduzidos abaixo da tabela do
estudante, nos dias determinados no calendário escolar, de acordo
com as condições estabelecidas no convênio.

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, 12 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta proposição é mais uma conquista dos alunos da

rede pública do Estado, pois a maioria deles, principalmente do ensino
fundamental, não tem condições de freqüentar os cinemas, devido à
situação financeira de seus pais. Nessa proposta, haverá intercâmbio
entre os gerentes de cinema e a Secretaria de Educação, de acordo
com o calendário escolar e a disponibilidade das sessões, ajuste que
acreditamos ser perfeitamente viável. Ainda nesse intercâmbio, serão
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selecionadas as sessões, de acordo com critérios pedagógicos,
levando o aluno a ampliar sua cultura.

Esta proposta não trará despesas ao erário público nem prejuízo aos
cinemas, pois, apesar de os ingressos serem de preços reduzidos,
estes terão maior número de freqüentadores.

Considerando que essa proposição só trará benefícios,
principalmente aos alunos menos favorecidos, conto com o apoio dos
nobres 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 809/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.687/2006)

Declara de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária André
Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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

Comunitária André Luiz, com sede no Município de Conceição das
Alagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Zé Maia
Justificação: A Casa Fraterna e Comunitária André Luiz, fundada em

17/8/2003, sediada no Município de Conceição das Alagoas,
desenvolve ações voltadas para a assistência fraterna e comunitária,
mantendo casa de atendimento ao menor carente, galpão para
refeições diárias, como sopa, e criando departamentos de acordo com
os fins propostos.

A entidade teve reconhecida sua utilidade pública municipal por
meio da Lei nº 1.634, de 10/3/2005. Realiza várias atividades em prol
da comunidade, como grupo de costura, para confeccionar roupas
para pessoas carentes e recém-nascidas, realiza evangelização de
crianças e jovens, encontro da família e de gestantes, doação de
enxovais e cestas básicas para pessoas carentes.

No final de cada ano é realizado um almoço de Natal para mais de
3.600 pessoas carentes, sempre no sábado que antecede o dia de
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Natal.
Para o ano de 2007, encontra-se em fase de estudos o projeto de

construção de uma creche comunitária, e os trabalhos são realizados
simplesmente com a boa vontade e colaboração de voluntários e
simpatizantes.

Sendo entidade de suma importânia para a comunidade onde atua e
por apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972,
de 27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 386/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
enviado a esta Casa de projeto de lei sobre o Plano Estadual de
Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 387/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Arcebispo de Montes Claros,
Dom Geraldo Magela de Castro, pela brilhante trajetória religiosa. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 388/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prof. Helvécio Luiz Reis,
Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei, pelo transcurso
dos 20 anos de fundação dessa Universidade

Nº 389/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Vale do Rio
Vale - Univale - pelo sucesso alcançado nas pesquisas para o
desenvolvimento da pomada cicatrizante à base de repolho.

Nº 390/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas a que sejam
tomadas as providências necessárias para a realização de estudos
para implantação de campus avançado da Fundação Universidade
Federal de Uberlândia - UFU - no Município de Monte Carmelo.



804

Nº 391/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que sejam
assegurados, por meio do Programa Escolas em Rede nos
estabelecimentos estaduais de ensino, computadores que atendam
aos estudantes e funcionários portadores de deficiência visual. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 392/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam fornecidas a essa Comissão cópias das
Prestações de Contas dos Convênios nºs 308/04 e 161/05, com a
Prefeitura Municipal de Machado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 393/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada à Sra. Geane Sousa Torres Murta manifestação de
pesar pelo falecimento do Sr. Inácio Murta, Prefeito Municipal de
Coronel Murta, ocorrido em 29/3/2007. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 394/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
no Município de Minas Novas, em 7/3/2007, ao Colegiado das
Corregedorias de Minas Gerais, para conhecimento e tomada de
providências cabíveis contra os Delegados de polícia envolvidos no
conflito agrário da Fazenda Alagadiço.

Nº 395/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar à Sra. Maria Maia da Cruz pelo
falecimento do Sr. João de Souza Cruz, no Município de Brumadinho.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Rosângela Reis e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Vanderlei
Miranda, Luiz Humberto Carneiro (2), Doutor Viana (3), Domingos
Sávio, Walter Tosta (3), Sebastião Costa (3), Jayro Lessa, Dalmo
Ribeiro Silva e outros e Antônio Júlio (3).

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Dispõe sobre o pagamento de servidores públicos licenciados para
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tratamento de saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As vantagens percebidas pelos servidores em regência de

classe ou turma serão garantidas a eles quando licenciados para
tratamento de saúde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O governo do Estado, por ato de seu Secretário de

Recursos Humanos e Administração, tem excluído o pó-de-giz e o
biênio quando o funcionário está licenciado. Esse é um procedimento
perverso, pois é na doença que as pessoas mais necessitam de
auxílio financeiro. Ao sair de licença devido a algum sinistro, o servidor
passa a não contar com o total de seus vencimentos, como se o fato
de adoecer lhe favorecesse o ócio.

Nossos servidores não podem ter este tipo de tratamento, em meu
ver ilegal e desumano. Por estes motivos, conto com o apoio de meus
pares para a aprovação deste projeto de lei complementar.

PROJETO DE LEI
Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral

às Pessoas com Epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no Estado de Minas Gerais o Programa de

Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com
Epilepsia.

Art. 2º - O programa ora instituído ficará sob o comando e a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, que definirá as
competências em cada nível de atuação.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Saúde, no prazo de trinta dias a
partir da publicação desta lei, criará comissão de trabalho para
implantar o programa no Estado, com a participação de técnicos e
representantes de associações de pessoas com epilepsia.

Art. 3º - O Estado proverá todo cidadão de:
I - atendimento clínico especializado em todas as unidades do

sistema público de saúde;
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II - toda medicação necessária ao tratamento, a qual não poderá
sofrer interrupção de fornecimento;

III - quando ocorrer a falta de qualquer medicamento necessário nos
estoques da Secretaria de Estado de Saúde, fica o Estado
responsável por ressarcir o valor gasto na aquisição do medicamento
faltoso, no caso prescrito pelo médico que o assiste;

IV - o portador de epilepsia em uso de medicamentos deve ter
prioridade nos postos de saúde públicos e particulares quando da
coleta de sangue para exames;

V - portadores submetidos a tratamento cirúrgico para tratar
epilepsia, em qualquer idade, terão direito a acompanhante na
enfermaria, em tempo integral, em hospitais do SUS e em hospitais
particulares, até a alta hospitalar do paciente.

Art. 4º - A gestante com epilepsia terá acompanhamento
especializado durante o pré-natal, quando do parto e durante o
período de recuperação prescrito pelo médico que a assistir.

Parágrafo único - Receberá igual tratamento aquela que vier a sofrer
aborto.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Saúde desenvolverá sistema de
informação e acompanhamento das pessoas com epilepsia,
organizando cadastro próprio e específico, garantido o sigilo.

Art. 6º - À Secretaria de Estado de Saúde, por meio de seu órgão
formador, caberá a organização de seminários, cursos e treinamentos
com vistas à capacitação dos profissionais da saúde, em especial
neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas,
psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem, a fim de que em qualquer unidade de saúde do Estado
haja atendimento especializado.

Art. 7º - Do programa ora instituído deverão fazer parte ações
educativas, tanto de caráter eventual como permanentes, em que
deverão constar:

I - campanhas educativas de massa;
II - elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede

pública de saúde e educação;
III - elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para

conhecimento da população, em especial para todo o corpo discente
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da rede pública.
Art. 8º - Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Estado a

assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de
saúde:

I - na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão
atendimento especializado e fornecimento dos seguintes
medicamentos:

a) Ácido valpróico;
b) fenitoína;
c) fenobarbital;
d) carbamazepina;
e) nitrazepan;
f) clobazan;
g) ACTH;
h) oxcarbazepina;
divalproato de sódio.
Art. 9º - Será de responsabilidade do setor de assistência social do

Município a triagem para cadastramento com fins de garantir
transporte coletivo (passe livre) aos portadores de epilepsia e um
acompanhante, quando necessário, para consultas médicas,
psicológicas e encontros promovidos por associações de epilepsia.

Art. 10 - O programa ora instituído, bem como os endereços das
unidades de atendimento, deverão ser objeto de divulgação constante
em todas as unidades de saúde do Estado e nos meios de
comunicação de ampla difusão e circulação.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Educação atuará,
conjuntamente, na formação dos educadores e dos funcionários
afetos à Pasta, para que estejam aptos a orientar e educar as pessoas
com epilepsia, como toda a coletividade nas unidades escolares:

I - deverão ser elaborados e ministrados programas de treinamento
aos profissionais da educação, para que conheçam e reconheçam os
sintomas de crises epilépticas, assim como também estejam
capacitados para os primeiros atendimentos emergenciais.

Art. 12 - Esta lei, por instituir um programa, entrará em vigor no
exercício seguinte ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2007.
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Arlen Santiago
Justificação: A epilepsia é a condição neurológica grave de maior

freqüência no mundo, havendo no Brasil mais de 3 milhões de
pessoas com o mal, sendo cerca de 100 mil novos casos a cada ano,
constituindo uma questão de saúde pública. Cerca de 50% dos casos
iniciam-se na infância e na adolescência, e até 80% dessas pessoas
podem ter uma vida normal, desde que tenham acesso a tratamento
adequado e de caráter contínuo. No Brasil, cerca de 50% das pessoas
com epilepsia não recebem tratamento, o que aumenta a incidência
de problemas físicos, psicológicos, econômicos e sociais, além do
risco de morte súbita. Com a prevenção e o tratamento adequado,
verifica-se significativa melhora na qualidade de vida, podendo os
altos custos diretos e indiretos gerados pela epilepsia ser reduzidos
com a instauração de tratamento efetivo.

Apesar de não constituir-se fenômeno recente, pois há relatos
históricos de tratamentos administrados há mais de 4 mil anos em
outras civilizações, existe ainda grande desconhecimento da
sociedade, mesmo por parte dos profissionais da área da saúde,
quanto aos sintomas e às características dessa doença e quanto às
necessidades que as pessoas com epilepsia têm ou desenvolvem. Há,
portanto, a necessidade de capacitação desses profissionais, bem
como os da área da educação, para lidarem com essas pessoas,
promovendo a integração social, sobretudo nos ambientes escolares,
núcleo de formação de cidadãos.

Levantamento da Organização Mundial da Saúde detecta uma
grande parcela da população, especialmente a de baixa renda, sem o
tratamento mínimo adequado para a epilepsia e constata o
despreparo do corpo clínico em geral, bem como o desconhecimento
por parte dos educadores e da sociedade a respeito dessa questão.
Por isso, esta proposição pretende determinar o conhecimento, as
atitudes e o atendimento de pacientes com epilepsia entre os
profissionais na rede de saúde antes e depois de eles terem sido
submetidos a um treinamento em epilepsia; padronizar normas
técnicas para identificação, educação, tratamento e acompanhamento
de pacientes com epilepsia na rede de saúde; promover o estudo de
tratamentos das várias formas de epilepsia, usando anti-epilépticos



809

eficazes, a ser feito pelos médicos do atendimento da rede de saúde;
desenvolver estratégias para implementação de programa cirúrgico
custo-efetivo para o tratamento de epilepsias refratárias a medicações
anti-epilépticas; desenvolver o programa de educação continuada em
epilepsia para profissionais das redes de saúde e de educação;
promover consciência pública sobre epilepsia por meio de programa
educacional direcionado à comunidade; promover educação
continuada para professores de pré-escola, ensino fundamental e
ensino médio e difusão de informações sobre epilepsia; desenvolver
programa de desestigmatização da epilepsia; reduzir a carga
econômica e social da epilepsia nos custos sociais, com a
dinamização do tratamento à epilepsia.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornalista Carlos Lindemberg pelo lançamento
de seu livro “Quase História”.

Do Deputado Gil Pereira em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o jornalista Carlos Lindemberg pelo lançamento
de seu livro “Quase História”.

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Buritizeiro
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e do Trabalho e dos Deputados Zezé Perrella e Tiago
Ulisses.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, ocupo a tribuna desta Casa para trazer uma notícia
que acabamos de receber do Governador Aécio Neves. Para tal,
gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar o momento e fazer a leitura do
ofício que acabei de entregar, em mãos, ao Governador sobre a
reivindicação salarial dos servidores da área de segurança pública. (-
Lê:)

“Exmo Sr. Governador, o Deputado que este subscreve, com os
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cordiais cumprimentos, vem a vossa presença solicitar implementação
de política remuneratória, para os próximos quatro anos, que
contemple os servidores da área de segurança pública - policiais
militares, Bombeiros Militares, policiais civis e Agentes Penitenciários.

O objetivo da solicitação é garantir, através da política
remuneratória, a valorização do servidor, a paridade para os inativos e
o reconhecimento do caráter diferenciado de suas funções, tendo em
vista os riscos à integridade física no desempenho de atividades
perigosas.

A título de comparação, apresento quadro dos vencimentos, sem
adição de quinqüênios, dos servidores estaduais da área de
segurança pública, em destaque os valores pagos aos policiais
mineiros, que ocupam hoje o 16º lugar no “ranking” entre os 27 entes
da Federação. A classificação, a instituição e o vencimento de
Soldado, no quadro comparativo: em 1º lugar, o Distrito Federal,
Polícia Militar de Brasília, com o vencimento-base de R$2.617,26; em
2º, a Polícia Militar de Santa Catarina, com vencimento de
R$2.126,65; em 3º, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com
vencimento de R$2.119,60; em 4º, o Bombeiros Militar do Rio Grande
do Sul, com vencimento de R$2.101,30; em 16º, a Polícia Militar, o
Corpo  de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e os Agentes
Penitenciários - com um valor um pouco diferente - de Minas Gerais,
com um piso inicial de carreira de R$1.333,90.

Outro comparativo a ser utilizado é a situação remuneratória do
policial rodoviário federal, cuja exigência do grau de escolaridade é a
mesma de um Agente de Polícia Civil e do Soldado da polícia ou
Bombeiro Militar. O servidor federal está recebendo, desde a vigência
da Lei nº 11.358, de 2006, R$5.084,00, em início de carreira, ou seja,
quase quatro vezes mais que o Soldado da Polícia Rodoviária
Estadual.

Esperamos, através dessa iniciativa, concretizar a valorização dos
servidores da segurança pública e que Minas Gerais ocupe, no
mínimo, o 3º lugar no “ranking” nacional. Antecipo agradecimentos
pela atenção dispensada e apresento protestos da mais alta estima e
consideração. Atenciosamente, Deputado Sargento Rodrigues - PDT.”

Além deste Deputado, Sr. Presidente, assinam conosco outros 74,
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ou seja, 75 Deputados assinam esse documento. E, já que dois
Deputados não puderam assinar o documento, em virtude de
compromissos externos, posso afirmar que tivemos a assinatura da
totalidade dos Deputados desta Casa. Em audiência com o
Governador Aécio Neves agora há pouco, às 13h30min, entreguei-lhe
esse documento em mãos. O que trouxemos como resposta foi,
certamente, o que policiais civis, policiais militares, Bombeiros
Militares e Agentes Penitenciários de todo o Estado esperam.

Fiz um apelo ao Governador para que a política salarial seja
implementada para os próximos quatro anos, a fim de que o servidor
não tenha de fazer manifestações nem reivindicar aumentos salariais
todos os anos. Ouvi do Governador a resposta de que, nos próximos
dias, anunciará o reajuste salarial dos servidores da área de
segurança pública do Estado de Minas Gerais.

Além do mais, no início da semana que vem, o Governador terá a
resposta do estudo elaborado pela Secretaria de Planejamento e
Gestão e pela Secretaria de Fazenda. De posse desse estudo, nos
primeiros dias da semana que vem, o Governador irá anunciar o
reajuste salarial.

Volto a insistir em que fizemos um forte apelo ao Governador, para
que ele possa anunciar não só o reajuste salarial, mas também uma
política remuneratória para os próximos quatro anos do seu mandato -
2007-2010. Saí da reunião otimista, depois da conversa com o
Governador. Espero com esse anúncio ter a tranqüilidade de estar
construindo uma segurança pública melhor em Minas Gerais. Tivemos
vários avanços neste governo, como as promoções por tempo de
serviço e o abono-fardamento, que recebemos a partir do ano
passado; avanços que continuarão ocorrendo com o anúncio do
Governador, que se dará nos próximos dias.

Nessa conversa com o Governador, ficou claro que teremos um
resgate da valorização do servidor público e das perdas salariais
ocorridas ao longo dos últimos quatro anos. Recebi do Governador,
com muita clareza, a informação de que faria o estudo no limite da
receita do Estado, a fim de realizar o reajuste salarial desses
servidores.

Portanto, com muita satisfação, ocupamos a tribuna desta Casa,
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nesta tarde, para dizer que o anúncio do Governador, com certeza, irá
beneficiar os servidores da área de segurança pública. O mais
importante é que esse anúncio será o início de uma política salarial
para os próximos quatro anos, o que nos dará a certeza de que, a
partir do ano que vem, não precisaremos buscar uma nova
interlocução com o governo por melhores salários.

E, assim sendo, entendo que, se finalizarem o estudo no início da
semana que vem e o Governador anunciar nos próximos dias esse
reajuste salarial, teremos tranqüilidade para dar aos policiais militares
e civis, aos Bombeiros Militares e aos Agentes Penitenciários essa
notícia que resgatará suas perdas salariais nos últimos quatro anos.
Além do mais, já que há uma cobrança intensa de toda a Polícia Civil
de Minas Gerais para que seu policial se aposente aos 30 anos de
serviço, desde que 20 deles de natureza estritamente policial, tivemos
a oportunidade de entregar a Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de minha autoria, que contou com o apoio de 34 Deputados, que a
subscreveram. Disse ao Governador que essa é uma reivindicação
antiga. No mandato passado, em 2004, aprovamos uma emenda à
Constituição, mas, infelizmente, em virtude de um parecer contrário da
GE, não foi possível efetivar a aposentadoria dos policiais civis aos 30
anos. Entretanto, com a aprovação da Emenda à Constituição nº 47,
em Brasília, em 2005, o governo do Estado já poderia possibilitar tal
aposentadoria.

Quando entregamos essa proposta, o Governador nos afirmou que a
estudaria o mais breve possível com o Vice-Governador, Anastasia.
No caso de aprová-la, certamente solucionaríamos a questão da
aposentadoria dos policiais civis, que, há muito tempo, vêm clamando
por igualdade de tratamento. Quando o governo fala em integração,
presume-se que ela aconteça em sua totalidade, e a reivindicação
maior da Polícia Civil nesse aspecto é que a aposentadoria seja aos
30 anos de serviço.

Recebi do Governador a resposta de que iria entregar
imediatamente a proposta de minha iniciativa para estudo, a fim de
verificar sua viabilidade o mais rápido possível, para que a
Assembléia, com sua base, pudesse aprová-la. Saí da audiência com
o Governador bastante otimista, pois levei a ele essas duas
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reivindicações, e agora os servidores da segurança pública aguardam
ansiosamente por esse anúncio. E tenho a certeza de que ouviremos
do Governador o que todos estão realmente aguardando.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputado Sargento
Rodrigues. Ouvi atentamente seu pronunciamento, especialmente no
que se refere ao servidor público de Minas Gerais. Hoje, eles estão
aqui se manifestando, exatamente por estarem aguardando uma
posição do governo relativamente à pauta de reivindicações
apresentada.

Essa pauta foi elaborada de forma organizada, unificando os
anseios de todos os segmentos de servidores do Estado, somando a
segurança pública. Eles reivindicam um reposicionamento no plano de
carreira, nas tabelas salariais e a ampliação do atendimento do
Ipsemg no Estado, uma segunda proposta articulada para unificar a
luta dos servidores. Há ainda as reivindicações de cada setor
específico, que provavelmente devem relacionar-se a uma política
remuneratória permanente para o Estado, conforme o Deputado
Sargento Rodrigues expôs.

Há um passivo de Minas com os servidores públicos em todas as
áreas - segurança, saúde, educação e outras -, e as categorias estão
unidas para, de fato, merecerem uma atenção especial do Governador
Aécio Neves. Os servidores esperam que suas reivindicações
históricas sejam atendidas e haja recomposição salarial, para que, de
fato, possam prestar um serviço de qualidade em todas as áreas
públicas do Estado.

Aguardamos com ansiedade que o anúncio seja o mais positivo
possível, para se recuperarem o respeito e a dignidade de todos os
servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço à Deputada Elisa
Costa. Na verdade, V. Exa. vem confirmar aquilo que estamos
cobrando do governo, e também as próprias entidades de classe dos
servidores públicos civis e militares. É nessa mesma linha de
entendimento que esperamos do Governador o compromisso em fazer
interlocução política. Ele afirmou que fará nos próximos dias o anúncio
do reajuste salarial. Esperamos, Deputada Elisa Costa e demais
Deputados, que o Governador anuncie um aumento dentro daquilo
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que é esperado por todos, não só por este Deputado, mas por todos
os servidores. Há o documento que entreguei, e esperamos que ele
seja atendido. Ele é de conhecimento público, pois foi entregue ao
Vice-Governador, Antônio Augusto Anastasia, e ao Secretário Danilo
de Castro. Fiz questão de fazer a sua leitura na íntegra, já que este
pronunciamento estará publicado amanhã no diário oficial do Estado.

Com essa expectativa e otimismo, Deputada Elisa Costa,
esperamos, para os próximos dias, o anúncio do Governador.
Agradeço publicamente a todos os Deputados desta Casa, aos 75
Deputados que assinaram o documento. Sabemos que isso tem um
peso enorme, afinal foi assinado pela totalidade do Parlamento. Todos
os Deputados da Oposição o assinaram, e ele foi entregue
pessoalmente.

Com o espírito de compromisso e de luta com os servidores da área
de segurança pública é que fomos ao governo reivindicar. Esperamos
que o anúncio do Governador realmente venha ao encontro da
esperança que o servidor alimenta. Estamos confiantes, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, de que este anúncio,
com certeza, acabará com a ansiedade dos servidores. Fizemos
questão de afirmar e reafirmar ao Governador que, ao fazer o anúncio,
anuncie uma política remuneratória para quatro anos. Assim, o
servidor, sabendo que terá uma política salarial satisfatória, realmente
poderá trabalhar em paz, cuidar do seu serviço, da sua família.
  Portanto, Sr. Presidente, agradeço, mais uma vez, aos Deputados
que assinaram comigo este documento, que é de fundamental
importância para os servidores da segurança pública. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Nossos cumprimentos ao Sr. Presidente,
Deputado José Henrique, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa e
participantes que nos assistem pelas galerias.

Trataremos aqui de alguns assuntos importantes, de fatos que estão
ocorrendo e não podemos deixar passar, sem dar-lhes uma
importância maior. A começar pela segunda-feira, quando o
Governador Aécio Neves reuniu Prefeitos, Deputados e lideranças
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para anunciar mais quase 40 novas ordens de serviços do Pró-
Acesso.

O programa precisa ser valorizado pela sua importância, porque é
muito fácil o Executivo cumprir sua obrigação, pois está ali para isso,
mas, quando os fatos ocorrem, devem ser valorizados. Isso porque,
se não ocorrem, a administração é criticada e extremamente cobrada.
O Governador estabeleceu, entre suas metas prioritárias, valorizar as
pequenas cidades, dar-lhes oportunidade para melhorar a vida de
seus cidadãos. Nessa caminhada, o Governador espera, em dois
anos, concluir o projeto, colocando as 226 cidades programadas
asfaltadas até as rodovias principais.

Isso beneficiará muito as cidades, facilitará o escoamento,
principalmente da produção agropecuária, vocação do Estado. Desta
tribuna, parabenizo o governo pelo trabalho, por liberar mais 38 novas
ordens de serviço do Pró-Acesso. Como ele mesmo bem diz, quando
faz, já tem os recursos garantidos. Não se trata de politicagem nem de
promessa, mas de realização de obra. Deixo esse registro, que não é
bajulação, pois não tenho esse perfil. É obrigação de todos nós, do
Legislativo, reconhecer esse valor para os Municípios. Lá não havia
distinção entre Deputados da base e da Oposição. Fosse quem fosse
o Deputado majoritário, ele era chamado pelo Governador para
acompanhar o Prefeito na entrega da ordem ou na assinatura do
convênio para o início das obras do Pró-Acesso.

Ontem tivemos mais uma solenidade muito singela e simples, mas
de grande ressonância e importância. O Executivo Estadual entregou
viaturas e equipamentos para reforçar o Corpo de Bombeiros, que faz
um belo trabalho, pois seus integrantes arriscam sua vida para salvar
pessoas da nossa sociedade. O Governador entregou equipamentos
importantes que darão mais tranqüilidade e boa-vontade para que o
pessoal da corporação trabalhe até com mais satisfação no
desempenho de suas árduas funções, as quais conhecemos. Assim,
os recursos humanos poderão trabalhar com mais eficácia, eficiência
e tranqüilidade.

Fica também uma explicação para a sociedade sobre a aplicação
dos recursos recebidos pelo governo para essa finalidade. A verba
não é desviada para outras funções, ainda que necessárias, mas
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destinada a investimentos na área de segurança pública,
principalmente para os Bombeiros.

Considero de suma relevância esse ato. Nossa cidade e várias
outras foram beneficiadas com esses equipamentos, que darão mais
condições de trabalho aos nossos Bombeiros; portanto, esse ato
efetivo do governo do Estado merece o nosso aplauso e
reconhecimento.

Quero também ressaltar que, na manhã de hoje, ocorreu, na Faemg,
importante solenidade para o Estado de Minas Gerais. Minas tem a
sua vocação: a agropecuária. Temos um grande rebanho,
principalmente bovino, e essa atividade agropecuária é muito
importante para a nossa economia. A nossa Faemg está de parabéns
ao promover entre 28/5/2007 e 3/6/2007 a 47ª Exposição Estadual
Agropecuária de Minas Gerais, associada à 10ª Expocachaça. Essa
exposição também será na Expominas, para que todos os setores -
laticínios, silvicultura, cafeicultura, fruticultura, apicultura, floricultura -
e tudo relacionado com a produção rural possam, durante essa
semana, na 47ª Exposição Estadual, levar ao conhecimento da
sociedade os produtos que são produzidos no campo, na região rural
do nosso Estado.

Parabenizo a Faemg, por seu Presidente, Dr. Roberto Simões,
também Diretor-Presidente do Sebrae. Lá estiveram presentes o
Secretário de Ciência e Tecnologia, Humberto Portugal; o Secretário
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso querido Gilman
Viana, que também já presidiu a entidade; vários Deputados desta
Casa; e grande número de lideranças e representações políticas e da
sociedade.

Desde já, torcemos pelo sucesso das exposições. Sabemos que
teremos pleno êxito, porque tanto a Expominas quanto a área de
exposição da nossa Capital serão palco dessas extraordinárias
exposições: 47ª Exposição Agropecuária e a 10ª Expocachaça. A
partir daí, grandes negócios serão fechados, não apenas durante esse
evento, que já é tradicional, de extraordinária grandiosidade, mas
também depois dele.

Parabéns a todos os que patrocinam e organizam esse evento.
Desde já, desejamos muito êxito e sucesso. Na realidade, as
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conquistas serão repassadas ao produtor rural, aquele que trabalha
no campo, na produção da agropecuária.

Quero falar também de uma visita que fiz ao DNIT para olhar as
necessidades do nosso Estado. Minas Gerais é o Estado da
Federação que tem o maior número de rodovias federais.
Conhecemos a situação de calamidade de muitas delas, pois isso já
foi muito comentado. Mas vemos uma luz no fundo do túnel: o DNIT já
recebeu autorização para iniciar algumas obras nas rodovias do nosso
Estado.

Com muita alegria, queremos citar - pois já é do nosso
conhecimento e está confirmado - a duplicação da BR-040, do trecho
de Sete Lagoas ao “trevão” de Curvelo. Ela está autorizada, e metade
do recurso já está disponível para o início das obras. Temos a certeza
de que essas obras serão iniciadas até o final deste mês ou o
princípio do mês de maio, pois as empreiteiras ganharam as
licitações, as concorrências, e estão autorizadas pelo DNIT a iniciar
essas obras.

Sabemos que, hoje, a BR-040, no trecho de Sete Lagoas ao trevo
de Curvelo, tem muitos buracos, depressões e ondulações, que
atrasam, atrapalham e colocam em risco as viagens de muitos
brasileiros - não só mineiros - que por ali transitam, em direção a
várias partes do País. Então, queremos falar aqui da nossa satisfação
em poder anunciar a todos os interessados que isso é realidade e
que, dentro em pouco, teremos o início dessas obras. Estive no DNIT,
e há a confirmação que, simultaneamente ao início das obras de
duplicação, teremos as de restauração da atual rodovia, que está em
péssimo estado de conservação.

Também quero reafirmar que, dentro em breve, teremos a licitação
de uma grande obra, que já tem o aval do DNIT e do Ministério dos
Transportes, corroborada pelo Vice-Presidente mineiro, José de
Alencar: a recuperação e a restauração definitiva da BR-135, desde a
BR-040, no entroncamento de Curvelo, até Montes Claros e de
Montes Claros até a divisa com a Bahia.

Estamos esperançosos de que essas obras caminhem para a
concretização, para evitar os desgastes. Que não só este Deputado,
mas tantos outros, principalmente do nosso querido Norte de Minas,
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ocupem esta tribuna para continuar solicitando, cobrando, exigindo do
governo federal - principalmente do Ministério do Trabalho e, mais
especificamente, do DNIT - a conclusão dessas obras e o reparo, um
reparo que nunca é definitivo, pois sempre tem sido feita a famosa
tapa-buracos, que é quase um dinheiro jogado fora. Somos
testemunhas disso, pois viajamos todas as semanas e vemos que,
muitas vezes, o asfalto colocado em 15 dias já está todo deteriorado.

Ficam essas considerações, e voltarei, depois, para citar um grande
evento, que houve na noite de ontem, em relação à indústria
minerometalúrgica. Eram essas as nossas considerações, Sr.
Presidente, Srs. Deputados.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de abordar dois assuntos. Se não for possível
agora, falarei mais, provavelmente, em uma outra parte desta ou da
próxima reunião. Um é referente à audiência pública realizada, ontem,
pelas Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de
Participação Popular sobre os conflitos e os acidentes que têm
ocorrido na Zona da Mata, gerados pela exploração da bauxita, em
contraponto à vocação da região para a agricultura familiar, o
ecoturismo e a preservação ambiental.

O outro assunto é uma questão polêmica, e até começarei por ele. É
a questão da redução da maioridade penal.

Uma pesquisa divulgada ontem pelos veículos de comunicação
mostrou que mais de 80% da população brasileira é favorável à
redução da maioridade penal, um dado preocupante. Não venho aqui
me contrapor aos números da pesquisa que, de fato, devem refletir a
opinião das pessoas, mas para fazer desta tribuna algumas reflexões
e dizer que a Comissão de Segurança Pública, presidida pelo
Deputado Sargento Rodrigues, a qual acolheu requerimento do
Deputado Paulo Cesar, realizará audiência pública em conjunto com a
Comissão de Participação Popular, que, atendendo solicitação do
Conselho Regional de Psicologia e da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, também aprovou a realização dessa
audiência.

Essa discussão será realizada nesta Casa. Será um debate amplo,
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aberto e buscará levantar não só elementos de reflexão política, mas
também observar as medidas práticas que o Estado de Minas Gerais
pode e deve tomar junto aos demais entes federados, com o objetivo
de fazer cumprir tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto
promover a ressocialização dos jovens que cometem atos infracionais,
garantindo, assim, a segurança e a vida das pessoas.

O debate será feito nesta Assembléia Legislativa, mas antecipo-me
a ele porque, nesta semana, o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - Conanda - realizou mobilização nacional
junto à frente parlamentar do Congresso exatamente para discutir
essa situação. Sabemos que há uma grande incompreensão e muitas
vezes até desconhecimento acerca do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Muitas pessoas acham que esse Estatuto acoberta os
adolescentes, ou seja, deixa de punir aqueles que cometem ato
infracional. Esse é o primeiro equívoco. O Estatuto da Criança e do
Adolescente estipula sete medidas socioeducativas, havendo até a
possibilidade de internação para o adolescente que cometer ato
infracional. O problema é que, de 1990 até hoje, pouco se fez na
constituição de uma rede para cumprimento dessas medidas
socioeducativas, mesmo das mais brandas, como, por exemplo, a
prestação de serviços à comunidade.

Pouco se fez também pela liberdade assistida, medida que tive a
honra de implantar em Belo Horizonte quando fui Secretário de
Desenvolvimento Social, aproveitando-me da experiência do Juizado
da Infância e da Adolescência desta Capital, que já realizava trabalho
pioneiro, pelo que rendo elogios ao Dr. Tarcísio e sua equipe técnica.
A Prefeitura assumiu essa parceria e ampliou o atendimento. A
liberdade assistida, que preconiza a existência de um orientador para
acompanhar cada adolescente e a obrigatoriedade da permanência
nas escolas e em cursos de qualificação profissional obteve grande
êxito, pois poucos adolescentes reincidem no ato infracional após
cumprirem a medida de liberdade assistida.

Há ainda as medidas de semiliberdade e de internação, que coloca
o adolescente, num prazo de três anos, num estabelecimento de
reclusão, evidentemente com a perspectiva da reintegração.

Nesse período, essa rede não se constituiu. Tivemos boas
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experiências em Municípios e Estados, porém essa não foi uma
prioridade nacional.

Pode-se dizer que estamos diante de um ciclo da impunidade. A
polícia executa a prisão, procede ao processo jurídico, e o Juiz
estabelece a medida socioeducativa. No entanto, na hora em que o
adolescente vai cumprir a medida socioeducativa, não há vaga para
internação, não há programa de liberdade assistida, não há, pois,
prestação de serviço à comunidade. Esse é o primeiro esclarecimento
que muitos cidadãos não têm. Para eles, é como se o Estatuto
impedisse qualquer tipo de punição ao jovem infrator.

Trago ainda outra questão para fazermos uma reflexão. Hoje são
expedidos milhares de mandados de prisão contra adultos, mas, por
falta de vagas no sistema prisional brasileiro, não são cumpridos.
Portanto, quando se preconiza a redução da maioridade penal, está-
se recomendando o aumento do número de mandados de prisão não
efetivados, visto que, infelizmente, não há no Brasil um sistema
prisional eficiente.

Outro aspecto que merece ser lembrado é que a maioria das
infrações cometidas por adolescentes não envolvem nenhum tipo de
lesão física, homicídios ou ato dessa natureza. Todavia, nesse caso,
por terem praticados pequenos furtos, muitos adolescentes ficariam
juntos com marginais, ou seja, pessoas que cometeram crimes de alta
periculosidade. Evidentemente, a prática de pequenas infrações é
condenável e, nesse caso, os adolescentes têm de ser submetidos a
algum tipo de punição. Entretanto, mantê-los juntos com marginais
seria uma atitude ineficiente, considerando-se a perspectiva de
ressocialização desses jovens. Como se vê, ao agirmos dessa forma,
acrescentaríamos mais um agravante ao já caótico sistema de
segurança pública deste país.

Como terceiro aspecto, ressalto que essa medida viabilizaria ainda
mais o tráfico de drogas, visto que se diminuiria a idade média de
recrutamento do jovem para esse tipo de prática.

Poderíamos listar vários argumentos. Esse debate tem em vista o
aperfeiçoamento da execução do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Não defendo a visão fechada segundo a qual o Estatuto
está pronto e acabado. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança
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e do Adolescente - Conanda - tem discutido a implantação de um
sistema nacional de cumprimento das medidas socioeducativas que
seja mais eficaz. Isso é muito importante. É preciso efetivar o Estatuto,
e não apenas fazer sua defesa teórica, pois isso não resolveria a
questão. Temos de defender a aplicação pelos governos do
fundamento que preconiza o Estatuto, qual seja o respeito e a
prioridade absoluta às políticas de inclusão social da criança e do
adolescente.

Assim sendo, é preciso aperfeiçoarmos o debate. Atualmente,
quantos jovens não conseguem ingressar nem permanecer no ensino
médio? Quantos jovens não têm acesso ao ensino técnico
profissionalizante? Quantos jovens não têm uma família estruturada?
Quantos jovens não conseguem o primeiro emprego? Quantos jovens
não têm acesso à universidade? Quantas crianças se evadem do
ensino fundamental? Quantos adolescentes se evadem do ensino
médio? Quantos jovens perdem a perspectiva de resgate da auto-
estima em uma sociedade desigual e cruel como a nossa?

A prioridade é incluir socialmente crianças e jovens em políticas
públicas dignas de educação, de profissionalização e de primeiro
emprego, além do suporte de lazer e cultura que também todo ser
humano precisa e merece. Esse debate muitas vezes não é feito, ou é
feito na conseqüência e de forma equivocada, culpando o Estatuto por
algo que não é dele. Temos de culpar os governos pela histórica
omissão em não tratar e criar adequadamente um sistema de
retaguarda para o cumprimento das medidas socioeducativas.

Nesta semana em que o Conanda propõe o debate, quero levantar
esses aspectos. Minas Gerais até hoje não tem o plantão
interinstitucional para agilizar o procedimento das medidas
socioeducativas. Há 17 anos, acompanho a luta para que Minas tenha
o plantão interinstitucional, um dos elos dessa engrenagem para o
cumprimento das medidas socioeducativas.

Em Minas Gerais, não temos um sistema descentralizado para o
cumprimento das medidas de internação. Diga-se de passagem, o
Secretário Sapori, responsável pelo setor, meu colega de formatura
em ciências sociais, é uma pessoa muito séria, competente, e tem
feito grande esforço, mas ainda insuficiente, para dotar Minas Gerais.
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Não temos nenhum programa de apoio para os Municípios, como
medidas de liberdade assistida, de prestação de serviços à
comunidade e de programas mais universais de incorporação da
juventude.

Aposto muito no programa Poupança Jovem, porque é uma primeira
iniciativa do Estado, diferentemente do governo federal, que já tem o
ProUni, o Bolsa-Família e, agora, ampliou o Fundeb. O governo
federal vem fazendo sua parte na área social.

É preciso que Estados e Municípios invistam mais; e acredito que os
Municípios terão agora uma condição um pouco melhor. O Presidente
Lula, ontem, anunciou e solicitou a sua base de governo que aprove o
aumento do Fundo de Participação dos Municípios, a fim de que estes
possam ter recursos para pagar melhor a seu funcionalismo e também
possam aplicar mais recursos em políticas sociais. É necessário que o
governo estadual faça a sua parte.

Promoveremos, com a Comissão de Segurança Pública, esse
debate na Assembléia. Discutiremos, sim, as questões jurídicas,
penais e legais, mas, sobretudo, o fortalecimento de uma rede de
proteção social inclusiva no Estado de Minas Gerais, a qual priorize a
criança e o adolescente e defenda o jovem das garras do tráfico de
drogas.

Esse é um compromisso inarredável das pessoas que defendem a
vida - e a vida em plenitude -, e a condição do jovem e da criança de
terem acesso a políticas públicas universais.

Sr. Presidente, outro assunto muito importante é do desastre
ambiental gravíssimo ocorrido em Miraí, Muriaé e região. A empresa
está fazendo um “jogo de empurra” com os atingidos e já quer abrir
outra barragem na região. Devido à gravidade do assunto, que precisa
de um aprofundamento, falarei numa próxima oportunidade.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, abordaremos diversos temas. Em
primeiro lugar, transmito um convite do Sr. Zé Nunes, Prefeito de São
João das Missões, o único Prefeito índio do Brasil. Convido esta Casa
a participar do Encontro dos Povos Indígenas de Minas Gerais, que
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será realizado na reserva indígena dos índios xacriabás, em São João
das Missões, minha cidade natal, nos dias 12, 13 e 14 deste mês.
Aliás, essa é a maior reserva em Minas Gerais. Solicito desta
Presidência a possibilidade de a TV Assembléia dar cobertura a esse
importante encontro dos povos indígenas de Minas Gerais.

Faço um apelo à Secretária de Educação Vanessa Guimarães e
uma solicitação ao Prefeito Zé Nunes, no que se refere ao transporte
escolar dentro da reserva indígena dos índios xacriabás, que é muito
grande. São mais de 50.000ha, e ainda não existe transporte escolar
para os índios xacriabás. Solicitamos à Secretária de Educação que
faça um estudo de viabilidade de repasse de recursos e de um
convênio com a Prefeitura de São João das Missões, garantindo aos
índios xacriabás o mesmo direito dos demais alunos da rede pública
estadual, pois isso já acontece nos outros Municípios de Minas
Gerais.

Agradecemos ao DNIT, ao Presidente Lula e ao Deputado Federal
Virgílio Guimarães o apoio incansável. Graças a sua luta em Brasília
conseguimos os recursos para o início das obras da BR-135, no
trecho de Itacarambi, Manga e Montalvânia, há 10 anos sem nenhum
tipo de manutenção. Aquele trecho ainda não é asfaltado, e há 10
anos essa estrada encontra-se em uma situação lastimável. As
cidades de Montalvânia, Juvenília, Miravânia, São João das Missões e
Manga ficaram ilhadas por diversos meses. Em Montalvânia, por
exemplo, há meses não passa sequer um ônibus. Agora, graças a
Deus, depois de muito esforço, foi autorizado esse serviço, e as
máquinas já estão nas pistas. Estamos recuperando nossa estrada.

Quanto a esse mesmo trecho, temos uma importante informação a
transmitir. Aliás, foi dito que esse trecho também foi incluído no PAC,
para a sua pavimentação. Hoje estivemos no DNIT, com o Sr.
Sebastião, Gerente Regional do órgão em Minas Gerais, para tratar
dessa questão.

Faço um apelo aos Procuradores do DNIT: que dêem parecer
favorável ao contrato anterior que existia entre o DNIT e o DER. Há
quatro anos o DER licitou aquele trecho. Esperamos que o DNIT
reconheça essa licitação e dê a ordem de serviço para que essa
estrada seja pavimentada o mais rápido possível, colocando fim a um
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sofrimento de anos daquela população tão esquecida pelos diversos
governos que passaram por Minas Gerais e pelo Brasil.

Também faço um apelo ao governo do Estado para que determine
as forças de segurança do Estado, para que possamos solucionar a
questão da segurança no Norte de Minas, especialmente nas cidades
que fazem fronteira com o Estado da Bahia, como é o caso de Manga,
minha cidade.

A cidade de Manga já se encontra há quase um ano sem Delegado,
e a cidade de Montalvânia, há três anos. Além disso, elas estão
precisando aumentar os seus efetivos, pois não existem Detetives
nessas cidades. A criminalidade avançou na região. As cidades de
Manga e Montalvânia se transformaram em uma grande rota do tráfico
de drogas, com constante aumento da violência.

Precisamos urgentemente da criação de uma companhia da Polícia
Militar na cidade de Manga, já que existe apenas um pelotão com dez
policiais, para que se aumente o seu efetivo e, conseqüentemente, a
segurança da população não só de Manga, mas de todo o seu
entorno: São João das Missões, Itacarambi, Matias Cardoso, Jaíba,
Montalvânia, Miravânia e Juvenília. Essas regiões se encontram
totalmente abandonadas no que se refere à segurança pública.

Encerro minhas palavras fazendo um apelo a esta Casa, para que
as nossas autoridades tomem as providências necessárias à
segurança pública no Norte de Minas, principalmente nas cidades que
fazem fronteira com o Sul da Bahia, como é o caso de Manga e
Montalvânia. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Infelizmente, ocupo a tribuna
na tarde de hoje para fazer um alerta sobre uma real preocupação que
afetará a todos.

Neste momento, há um grande movimento das entidades de
segurança pública de Minas Gerais e também dos sindicatos das
áreas de saúde e educação do Estado. Essas categorias estão
indignadas, por isso ficamos receosos de haver um grande “apagão”
nos serviços prestados pelo funcionalismo público do Estado.

Os servidores estão indignados, e o motivo dessa indignação é o
fato de ter sido descumprido o acordo firmado entre os servidores da
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segurança pública e o governo do Estado no dia 15/3/2007. À frente
dessa negociação, representando o Governador, estavam o
Comandante da Polícia Militar e o Chefe da Polícia Civil, que
prometeram que o dia 9/4/2007 seria o dia D, ou seja, o dia-limite para
que o Governador definisse e anunciasse o reajuste para os
servidores de Minas Gerais, que têm um dos salários mais baixos do
Brasil. Infelizmente, essa promessa não foi cumprida, e os servidores
deram um ultimato.

Amanhã, os servidores da área de segurança pública vão realizar
uma assembléia para tratar do assunto. Os servidores da educação
também já marcaram o dia para a sua assembléia. Da mesma forma,
os servidores da área da saúde. Estamos correndo um risco muito
grande de sofrer um “apagão”, uma greve geral do conjunto do
funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Uma greve como
nunca houve antes; uma greve unificada de todos os setores do
funcionalismo público do Estado, que já não agüentam receber um
salário de penúria, uma verdadeira miséria. Existem servidores
recebendo menos de um salário mínimo. Eles estão inconformados,
com razão, já que possuem um dos piores salários do Brasil.
Enquanto isso, o Estado de Minas Gerais é o 2º Estado que mais
arrecada ICMS.

A previsão orçamentária concretizada em 2004 foi de
R$17.000.000.000,00, e hoje ela já ultrapassou o valor de
R$30.000.000.000,00. Nesse período, o aumento das taxas da Cemig,
nos últimos 10 anos, subiu quase 500%. O mesmo ocorreu com o
IPVA. Portanto houve aumento da arrecadação, mas, infelizmente, o
aumento salarial dos servidores não ocorre, assim como os
investimentos nas áreas sociais. Os servidores estão realmente
indignados, com razão, e ameaçam fazer uma paralisação geral.

Tenho em mãos, e compartilharei com V. Exas., o informativo do
Gabinete Integrado das Entidades de Classe das Forças de
Segurança de Minas Gerais, dirigido a toda a população mineira. (-
Lê:)

“Governo trai o Comando, engana os policiais, mas a mobilização
continua. O Governador não honrou com a palavra e traiu os
comandos das polícias usando-os para enganar a tropa. A todo o



826

momento, o governo mascara a realidade e utiliza as polícias mineiras
como objeto de “marketing” institucional. Estamos lutando por nossos
direitos, e novas estratégias serão adotadas pelas entidades de
classe. O Gabinete Integrado das Entidades de Classe das Forças de
Segurança de Minas Gerais prossegue com mobilização mais
contundente em busca de melhoria salarial. Somente você, da família
policial militar, civil e do Corpo de Bombeiros poderá dar resposta ao
descaso do governo com as forças de segurança do Estado. Os
Secretários de governo já tiveram reajuste de 19% em janeiro. As
polícias mineiras continuam recebendo o 10º pior salário do Brasil.
Não podemos deixar que o governo nos engane mais uma vez e
prolongue por mais tempo o nosso reajuste salarial. Vamos
permanecer unidos nessa luta. O processo do governo de Minas para
atualizar os nossos salários parece mais uma operação tartaruga.
Sem luta, não há conquista. Salário justo é igual à dignidade.”

O Gabinete Integrado das Entidades de Classe das Forças de
Segurança de Minas Gerais conta com o reforço dos Defensores
Públicos, que também recebem um dos piores salários do País. Os
advogados dos pobres, dos que mais precisam e lutam pela dignidade
humana, estão em greve há mais de dois meses. Os servidores da
educação também estão mobilizando-se. Uma professora P1 recebe
menos de um salário mínimo.

Portanto, pela primeira vez no Estado, há uma grande unificação do
funcionalismo publico. É lógico que o objetivo desta Casa é
intermediar as negociações e ajudar os servidores, para que o
problema seja resolvido o mais rápido possível. O governo tem toda a
condição para fazer isso. Temos de reconhecer que a dívida com o
conjunto de servidores públicos é muito grande, vem arrastando-se há
anos, e não ocorre apenas neste governo.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo a esta Casa.
Sabemos que existem técnicos valorosos aqui enfrentando a mesma
situação. Os servidores do Legislativo também anseiam por um
pronunciamento referente ao reajuste, que é muito justo.

Manifestamos aqui todo o nosso apoio. O PT e o PCdoB discutirão,
nas próximas reuniões, uma estratégia para fortalecer a luta dos
trabalhadores. Podem ter certeza de que continuarão contando com o
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nosso apoio. Aliás, parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues, que
também está empenhando-se para que não haja uma grande
paralisação, especialmente das forças de segurança pública. São
várias as reivindicações da categoria, incluindo o auxílio-
periculosidade, reivindicação antiga e promessa feita para encerrar
uma paralisação dos servidores, mas que até hoje não foi cumprida.
Esse auxílio faz justiça aos policiais militares e civis, ao Corpo de
Bombeiros e aos Agentes Penitenciários, que atuam em atividades de
risco. Sendo assim, eles fazem jus ao adicional de periculosidade,
estabelecido na Constituição Federal e na Constituição do Estado.
Mas, infelizmente, esse benefício não sai do papel.

Vemos essa situação com indignação, porque talvez o próprio
Governador não tenha conhecimento de tudo o que está ocorrendo. A
nossa preocupação é que realmente o movimento, como está, possa
ganhar força e ter proporções que saiam do controle. Aliás, chegou-
nos a informação de que há um grande aparato, com binóculos,
filmadoras e câmaras para registrar e identificar os servidores públicos
que estão participando desses atos, dessas manifestações. É um
direito dos servidores reivindicar melhores condições salariais e de
trabalho. Preocupa-nos todo esse aparato que foi montado para tentar
identificá-los.

Esperamos que realmente o Governador tenha sensibilidade e a
promessa seja cumprida. É justamente isso que reivindicam os
servidores, que, aliás, nos lembram de que, só durante este governo,
mais de 126 policiais foram mortos. Minas Gerais é o 2º Estado mais
populoso do País, tem uma abrangência enorme e é subdividido em
853 Municípios, o que dificulta o trabalho da força de segurança e das
nossas polícias. É uma região que faz fronteira com vários outros
Estados. Não há condições de os policiais receberem salário tão
baixo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
obrigado. Há um tema que certamente hoje une todos nós, que é a
preocupação com a segurança pública e a necessidade de que
tenhamos mais investimentos e atitudes concretas para oferecer mais
segurança ao nosso cidadão. É claro que um dos principais
investimentos é justamente na força humana e no trabalho de todos
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os profissionais da segurança pública. É inevitável que, nesse
processo de debate com o intuito de buscarmos soluções, façamos
uma reflexão sobre a ligação entre fazer os investimentos e as fontes
de recursos para isso. Quando se fala em aumento de salário, de
estrutura penitenciária e de armamento, precisamos definir com
clareza dinheiro e orçamento para que isso ocorra.

A minha primeira reflexão é que, nos últimos anos, o governo de
Aécio Neves foi o que mais ampliou o orçamento da segurança
pública em Minas Gerais. Isso é indiscutível. V. Exa. é testemunha
disso, pois, como Deputado atuante, acompanha o Orçamento do
Estado. Os números são muito fortes e mostram que, ao longo dos
últimos quatro anos, o crescimento dos investimentos em segurança
pública em Minas Gerais nunca foram tão elevados quanto nesse
período. Basta dizer, por exemplo, que, em quatro anos, tivemos mais
do que três vezes o número de vagas no sistema penitenciário
estadual; aliás, isso ocorreu com investimentos do governo do Estado.
O crescimento foi algo nunca visto. Tivemos também investimentos
em recursos humanos, com a ampliação do número de policiais. Há
muito tempo não havia concurso, e novos policiais foram contratados
por meio dele. Além disso, foram feitos investimentos em aumentos
salariais, armamento e novas viaturas; todavia, não é o suficiente.
Precisamos fazer mais.

Aí, concluindo a minha reflexão, apresento a minha segunda
ponderação. Precisamos unir forças para isso, e não simplesmente
agir como no Rio de Janeiro, que, numa situação de calamidade,
disseram: “Queremos que o governo federal mande o Exército para
que tome conta, já que não damos conta”. Ora, isso é tentar tapar o
sol com a peneira.

Durante o período do ex-Presidente Fernando Henrique - aliás,
alguns chegam aqui para dizer que ele nunca fez nada, pois não
gostava de Minas -, o governo federal mandou um volume razoável de
dinheiro para a construção de novas penitenciárias por meio do Fundo
Nacional de Segurança Pública. Nos últimos quatro anos, esse valor
foi caindo e caindo, chegando a zero no último ano. O governo federal
parou de enviar dinheiro para ajudar na segurança pública. Isso é algo
muito sério. Agora, neste momento difícil que vivemos, e V. Exa. fala
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sobre os nossos servidores, o governo federal, em vez de reconhecer
que precisamos valorizá-los, deseja proibir a greve no serviço público.
Quer dizer, o governo federal lança agora esta questão: será proibido
o servidor público de fazer greve. Logo, aproveito para solicitar a V.
Exa. que reflita sobre isso que o governo do PT está propondo.
Precisamos refletir bem sobre este momento. É hora de nos unirmos
para resolver o grave problema da segurança, valorizando e
respeitando o direito do servidor de reivindicar e, principalmente, de o
governo federal contribuir com recursos para enfrentarmos esse
problema.

Deputado Weliton Prado, obrigado pelo aparte.
O Deputado Weliton Prado - Sabemos que a grande indignação dos

servidores é com a palavra do Governador ter sido empenhada, mas
não cumprida. Dia 9/4/2007 foi o dia-limite combinado com os
servidores. Infelizmente, esse compromisso não foi honrado com eles,
em especial com os servidores da segurança pública.

Sabemos que a cada dia os Municípios assumem mais atribuições
tanto do poder público estadual quanto da União. Eles já não
agüentam. É preciso rever o pacto federativo. Há, aliás, um trecho de
uma canção de Mário Lago que sempre cito: “Uma cidade parece
pequena se comparada com um País, mas é na minha, na sua cidade,
que se começa a ser feliz”. Isso é verdade, pois o cidadão mora nas
cidades. Infelizmente, os Municípios não dão conta de arcar com
todas as suas obrigações.

Participei da 10ª Marcha Nacional dos Prefeitos em Brasília. O
governo Lula anunciou mais de R$1.000.000.000,00 para os Prefeitos
do País inteiro. Foi ovacionado por essa atitude. Aliás, diminuiu a
contrapartida das Prefeituras em relação ao PAC.

Tivemos uma reunião com os Prefeitos de Minas. Perguntei-lhes se
havia algum Município que não assumia atribuições do governo do
Estado em relação à segurança pública. Ninguém levantou a mão.
Pedi também que levantassem a mão os Prefeitos dos Municípios que
arcavam com combustível, manutenção de viaturas, pagamento das
sedes. Todos levantaram a mão. Em relação ao transporte escolar,
ocorreu o mesmo.

Então, o Município não agüenta. Temos de começar a rever o pacto
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federativo aqui no Estado. Estamos propondo uma redistribuição do
ICMS, reivindicando um aumento maior para as Prefeituras. Estamos
até apresentando um projeto de lei com esse objetivo. Houve a
sugestão do Deputado Federal Virgílio Guimarães de que se aumente
o repasse do Estado para os Municípios.

Já terminando, Sr. Presidente, parabenizo os servidores públicos
pela mobilização. Costumo dizer que os Poderes Legislativo e
Executivo são como feijão, funcionam na pressão. Portanto, é preciso
que haja reivindicação e mobilização.

Concluindo, quero dizer que participamos de uma comissão pela
manhã, motivada por um requerimento apresentado pelo Deputado
Antônio Júlio na Comissão de Defesa do Consumidor. Nela
cobrávamos o parcelamento das multas de trânsito. Infelizmente, até
hoje o governo não implantou esse parcelamento. Foi aprovado um
projeto no dia 29/12/2006, sancionado pelo Governador, com uma
emenda de nossa autoria que garantia esse parcelamento. O projeto
cumpriu todos os trâmites, foi aprovado, sancionado e publicado, mas
até hoje nada se fez.

O parcelamento das multas é um direito do cidadão. Apresentamos
duas emendas ao projeto, a primeira para parcelamento das multas do
IPVA, aliás entramos com uma ação por meio do Procurador-Geral do
Estado. Depois de muita luta, de notificação, a Secretaria de Fazenda
cumpriu, mas, infelizmente, a nossa representação ainda não surtiu
efeito. Fazemos, então, mais uma manifestação ao Ministério Público
para o cumprimento da Lei nº 15.956, aprovada e sancionada.

É crime de responsabilidade o descumprimento de uma lei. Caso o
governo discorde, dê entrada a uma Adin no STF. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
394/2007, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 11/4/2007, dos
Projetos de Lei nºs 246/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e
256/2007, do Deputado Doutor Viana; e do Trabalho - aprovação, na
5ª Reunião Ordinária, em 11/4/2007, dos Projetos de Lei nºs
208/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 277/2007, do
Deputado João Leite, e 282/2007, do Deputado Célio Moreira, e do
Requerimento nº 248/2007, da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Rosângela Reis, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.404/2006, e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.835/2005,
Vanderlei Miranda , solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
nº 3.421/2006, Luiz Humberto Carneiro (2), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.680 e 3.682/2006, Doutor
Viana (3), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
3.683, 3.703 e 3.805/2006, Domingos Sávio, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 516/2003, Walter Tosta (3),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 704, 745 e
1.206/2003, e Sebastião Costa (3), solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.242 e 1.274/2003 e 2.492/2005, Jayro Lessa,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.712/2006, e
Antônio Júlio (3), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
nºs 3.758, 3.775 e 3.795/2006, e, nos termos do inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
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comemorar o centenário do Escotismo Mundial.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 43/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas o imóvel que
especifica, e 360/2007, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o imóvel que
especifica. À sanção.

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 (Deputado Getúlio Neiva) - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 450/2007, do Deputado José Henrique, que
transfere sede de entidade educacional para a Capital do Estado. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 450/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 8/2007, do Deputado Paulo Guedes, que
institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, público presente e todos que nos vêem pela TV
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Assembléia, é com muita alegria que venho a esta tribuna discutir um
projeto de lei de minha autoria que chega em 1º turno, para ser votado
por este Plenário.

Procurei refazer um projeto que foi arquivado na legislatura anterior,
de autoria do então Deputado Márcio Kangussu, que, com muita
sensibilidade, soube valorizar o consumo desse alimento, verdadeiro
patrimônio alimentar de nossa cultura popular. A mandioca é a planta
que mais se adapta ao semi-árido brasileiro, por ser tolerante a solos
de baixa fertilidade e baixa distribuição das chuvas. Trata-se de
cultura presente em todo o Estado, e seus derivados têm grande
aceitação no mercado. Sua importância social e econômica, em razão
de seu alto valor nutritivo e facilidade de cultivo, é fundamental,
principalmente para as populações que vivem nas regiões Norte e
Noroeste, nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Doce, e
explicam o predomínio do seu cultivo pela agricultura familiar, o que
mereceu de nossa parte um destaque especial no projeto de lei.

Falar de agricultura familiar é falar também de cerca de 40% da
produção agrícola de nosso país e de 25% da área de cultivo, 84%
ocupada com produção de mandioca. Isso explica o 2º lugar que o
Brasil ocupa no mundo na produção desse tubérculo.

A mandioca tem, desde os primórdios da nossa história, ocupado
um lugar destacado entre os alimentos consumidos por nossos
primeiros habitantes. De fato, os índios cultivavam mandioca quando
os portugueses aqui chegaram e promoveram o consumo desse
alimento, o que significa promover o desenvolvimento sustentável,
além de reconhecer os aspectos culturais que se relacionam ao seu
consumo.

Além de instituir uma política estadual que estabelece competências
do Executivo priorizando ações direcionadas para a agricultura
familiar, pensamos também na importância da inclusão da farinha e de
outros derivados nas cestas básicas distribuídas em todos os nossos
programas sociais.

Caberá ao Estado delimitar área de cultivo, garantindo a qualidade
da mandioca, além de incentivar a pesquisa nas áreas de plantio,
processamento, beneficiamento e industrialização da mandioca e seus
derivados.
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A criação de mecanismos efetivos de proteção e estímulo aos
empreendedores também deve ser uma preocupação do poder
público.

Acreditamos que uma ação efetiva do governo mineiro nesse
segmento agrícola proporcionará a elevação do nível das atividades
econômicas nas regiões beneficiadas, gerando emprego e renda com
sustentabilidade.

Esperamos também que haja um incentivo na utilização crescente
da fécula de mandioca em substituição ao trigo, que hoje importamos
por um preço alto. A fécula de mandioca pode ser utilizada, por
exemplo, como componente do pão, levando à diminuição do custo
desse alimento essencial na mesa de todos os brasileiros.

Incentivar a cultura da mandioca é combater a fome, por isso,
esperamos que, além de aprovar o projeto, possamos garantir sua
efetiva implementação, cobrando do Estado recursos, estimulando o
setor empresarial e, principalmente, apoiando os agricultores
familiares e pequenos produtores.

Gostaria ainda de mencionar dados do relatório da Emater sobre a
produção de mandioca no Estado, em 2006: a mandioca de mesa
ocupa uma área de 6.349ha, com a produção de 114.600t; a
mandioca industrial ocupa uma área de 60.880ha, com a produção
anual de 950.500t. Os Municípios que se destacam na produção de
mandioca são: Januária, João Pinheiro, Turvolândia, Cachoeira de
Minas e Patos de Minas. A maior área plantada concentra-se no Norte
de Minas, com 18.780ha; no Jequitinhonha, com 12.300ha; no
Noroeste, com 5.800ha; e no Sul, com 5.780ha.

Para encerrar, quero citar um velho ditado do Norte mineiro, que
revela, com muita propriedade, a importância da cultura da mandioca
para todos nós: “A farinha aumenta o pouco, esfria o quente e mata a
fome de muita gente”. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Dep utadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
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Lei nº 8/2007 na sua forma original. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 325/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista 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.

Questão de Ordem
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, passou-me despercebida a data do dia 9 de abril,
aniversário do Prof. Antônio Lopes de Sá, um dos grandes
contabilistas da história brasileira. Ele completou 80 anos e, neste ato,
quero enaltecer o trabalho desse grande homem público, cuja figura
mineira realizou publicações importantes para a vida acadêmica do
nosso país.

Trata-se de um homem marcado pela sua ética, pela dedicação ao
trabalho, por ser um profissional preocupado em passar a sua
experiência aos mais novos. Ele demonstra uma constante
preocupação com o aumento da qualidade dos serviços prestados
pelos contadores de Minas e, quiçá, do Brasil. Antônio Lopes de Sá é
um grande exemplo a ser seguido por todos nós. Trata-se de uma
pessoa que se dedicou ao sublime dom de lecionar, de ensinar
àqueles que querem se desenvolver. Trata-se de um homem de
relevante importância para os mineiros, uma pessoa simples, uma
figura humana de caráter ilibado e que desenvolveu um importante
papel no Estado de Minas. Parabéns ao Prof. Antônio Lopes de Sá,
pelos seus 80 anos de vida.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 450/2007, do Deputado José
Henrique, que transfere sede de entidade educacional para a Capital
do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção.

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

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente, Deputado
José Henrique, os componentes da Mesa, os Deputados, as
Deputadas e todos os que nos vêem pela TV Assembléia.

Abordarei dois temas nesta tribuna. Primeiro, comunico que tive a
oportunidade de, há alguns minutos, participar da manifestação do
funcionalismo público estadual por meio das suas diversas
representações e da coordenação intersindical. Mais uma vez, eles se
manifestam solicitando atendimento das reivindicações que as
diversas categorias fizeram ao Governador Aécio Neves, como
também daquelas que vêm fazendo, ao longo dos últimos anos, para
garantir recomposição salarial, direitos e dignidade dos servidores.

Ao longo desses anos, com a luta organizada de categorias - a
educação, por meio do Sind-UTE; a saúde, por meio do Sindisaúde; e
as áreas integradas de segurança pública -, um grande número delas
vem manifestando-se em relação aos direitos e ao reconhecimento do
Estado pelo trabalho e condições deste. O plano de carreira foi uma
conquista das categorias, do funcionalismo público. Em seguida,
enviaram a esta Casa as tabelas salariais, que não responderam às
expectativas dos servidores públicos. A propaganda da tabela salarial
foi maior que o apresentado aqui.

Agora os servidores reivindicam, principalmente, a garantia da
legislação que já foi aprovada por esta Assembléia e regulamentada
pelo governo de Minas, que é a implementação da carreira. Esta não
pode depender apenas de o Município ter receita. Trata-se de uma
garantia de direito da organização dos servidores em Minas Gerais. O
reposicionamento por tempo adicional de serviço é,
fundamentalmente, uma reivindicação clara dos servidores públicos
do Estado. Essa reivindicação foi apresentada na Assembléia, na
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Secretaria de Planejamento e ao Governador Aécio Neves.
Há uma segunda reivindicação importante. O atendimento do

Ipsemg traz prejuízos a todos os servidores, especialmente do interior.
É preciso ampliar, credenciar novas equipes e melhorar o atendimento
na área da saúde realizado por meio do Ipsemg no Estado. O que é
recolhido do salário do servidor deve ir diretamente para o Ipsemg,
para que haja ampliação do atendimento, justa reivindicação de toda a
categoria em Minas Gerais. Nós, Deputados, especialmente do
interior, sentimos a necessidade desse atendimento pelo conjunto de
reivindicações e demandas feitas pelos servidores, dadas as
dificuldades de atendimento nas diversas áreas relacionadas à saúde.
Essa reivindicação unifica toda a categoria em Minas Gerais, todos os
setores do funcionalismo público.

A terceira reivindicação é que haja atendimento a cada categoria
específica por órgão do Estado, conforme suas reivindicações e
necessidades. Em nome da Bancada da Oposição - PT e PCdoB -,
solidarizo-me com essas pessoas e solicito abertura de negociações
junto ao governo do Estado para que Minas Gerais tenha uma política
remuneratória digna para o conjunto dos servidores.

Desta tribuna, o Deputado Sargento Rodrigues disse que, na
próxima semana, o governo de Minas irá anunciar a melhoria de
salários dos servidores da segurança pública. Registramos esse
avanço, que é um reconhecimento para a categoria e todos os
servidores da área. Entretanto ressaltamos a necessidade de se
ampliar o benefício para o conjunto dos servidores de Minas Gerais,
até porque houve uma reivindicação unificada da coordenação
sindical. Não é justo que apenas uma categoria tenha uma
recomposição salarial, que, apesar de bem-vinda e defendida por nós,
deve ser estendida aos demais servidores do Estado de Minas, que,
há muitos anos, aguardam por isso. Há um passivo, um débito de
Minas, do Governador de Minas, do Estado, ao longo dos últimos
governos, para com os servidores. Lembro a educação, a saúde.
Como queremos uma política pública de qualidade se não garantimos
condições de trabalho e remuneração digna para o conjunto de
servidores do Estado de Minas Gerais? Deixamos esse apelo à
bancada do governo e ao Governador Aécio Neves, para que olhem
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para os servidores de Minas e tenham, de fato, ao longo desses
quatro anos, um projeto de recomposição salarial e de digna política
remuneratória para Minas Gerais.

O segundo tema que me trouxe à tribuna se refere aos 10 anos da
Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios a Brasília. Esse tema
já foi objeto de pronunciamento do Deputado da nossa bancada,
Weliton Prado, mas gostaria de pronunciar-me sobre o tema.

Quero fazer uma reflexão sobre o momento. Trata-se de evento
importante, porque a vida das pessoas acontecem, de fato, no
Município. É ali que, no cotidiano das políticas públicas, cobram e
merecem receber o atendimento dos seus direitos e das suas
necessidades. Por essa razão, é mais do que justo que Prefeitos e
Prefeitas e governos municipais, organizadamente, manifestem-se em
Brasília, reivindicando ações do governo Lula. No meu entendimento e
também no do Deputado Weliton Prado, essas marchas deveriam
acontecer também nos Estados do País. Deveríamos ter uma marcha
dos Prefeitos e Prefeitas a Belo Horizonte, porque os governos,
incluindo o de Minas, têm muito o que fazer para atender aos
Municípios.

Mas me refiro à marcha em âmbito nacional, que contou com a
presença de mais de três mil Prefeitos. De fato, o anúncio feito pelo
Presidente Lula - aplaudido de pé por mais de três mil Prefeitos - é
que, ao longo dos anos, desde o seu primeiro mandato, em todos os
anos, ele recebeu dignamente os Prefeitos e Prefeitas em Brasília; o
que não aconteceu nos anos anteriores.

Uma das marchas ficou emblemática: a primeira marcha dos
Prefeitos, ocorrida em 1998, quando mais de mil Prefeitos foram a
Brasília, e, ao chegarem lá, foram recebidos não pelo Presidente da
República ou pelos Ministros, mas pela Polícia Militar do Planalto.
Nenhum Prefeito e muito menos as suas representações foram
recebidos pelo governo federal da época, o que demonstrou um
descompromisso com a representação da Marcha em Defesa dos
Municípios.

Que bom que, de lá para cá, essa experiência ficou marcada na vida
dos Municípios. Agora, já comemoram 10 marchas, e, nas últimas
quatro, desde 2003, os Prefeitos são recebidos de maneira digna pelo
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Presidente Lula. Aliás, fazem reuniões que antecedem a marcha,
discutindo grande parte das reivindicações para que elas possam ser
apresentadas no momento em que ela acontece.

Quero relatar algumas reivindicações feitas pelos Municípios que
foram atendidas nesses quatro anos de governo Lula e o que já foi
anunciado neste ano. Primeiramente, abertura de diálogo entre os
diversos entes federados, com a criação do Comitê de Articulação
Federativa nas diversas estatais, nas salas dos Prefeitos, no
Congresso e na Casa Civil. Em 2003, no primeiro ano em que o
Presidente Lula recebeu os Prefeitos, na área da saúde foi anunciado
o aumento de 1,8 bilhões para 2,1 bilhões no Programa Saúde da
Família, o investimento de 152 milhões para aumentar o PAB de 10,5
para 12 por habitante, e os Municípios inscritos no Programa Fome
Zero tiveram seus recursos dobrados para a compra de
medicamentos.

Na área de saneamento, em 2003, foram anunciados 600 milhões
para os Municípios inscritos no Programa Alvorada, e o Ministério das
Cidades, no início do governo, garantiu aos presentes que 310
milhões de restos a pagar de 2002 seriam pagos em projetos de
habitação e de saneamento básico. Isso tudo aconteceu em 2003.

Até 2006, uma série de mudanças aconteceu na vida dos
Municípios. Primeiramente, quero relatar o repasse direto do salário-
educação. Antes, este era repassado aos Estados, e, ao longo desses
últimos anos, foi repassado diretamente aos Municípios.

O recurso sai direto do Tesouro Nacional para as Prefeituras,
saltando de R$663.000.000,00, em 2003, para R$2.000.000.000,00,
em 2006. Os repasses do FPM cresceram R$6.000.000.000,00, em
termos reais, entre 2003 e 2006. As transferências constitucionais
cresceram 43% entre 2000 e 2006. Também houve um aumento
significativo no repasse da merenda escolar, que ficou congelada
desde de 1995 e que teve um aumento de 70% entre 2003 e 2006. E
também o repasse do Ministério da Saúde, que passou de
R$5.000.000.000,00 para R$15.000.000.000,00 em 2006 - um
aumento de 300%.

O que avaliamos é que, mesmo que ainda - e temos essa
consideração a fazer - haja uma concentração de recursos em
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Brasília, há toda uma disposição do Presidente Lula em, cada vez
mais, valorizar as políticas públicas na vida das pessoas e dos
Municípios. Podemos citar o Programa Bolsa-Família. São mais de
R$8.000.000.000,00 que chegaram por ano, nos últimos quatro anos,
a cada família. São 11,1 milhões de famílias que recebem o Bolsa-
Família, além dos diversos programas sociais que chegam aos
Municípios brasileiros.

De fato, hoje existe uma municipalização de parcela dos recursos
federais. É claro que há ainda muito a perseguir e a avançar e muito a
receber por parte dos Municípios brasileiros.

Para finalizar, na semana da 10ª Marcha, o Presidente Lula
anunciou - como foi bem falado pelo Deputado Weliton Prado - a
redução da contrapartida dos Municípios. Isso tem muita importância,
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, nas políticas
públicas dos Municípios de até 50 mil habitantes - a grande maioria
dos Municípios brasileiros. Contrapartida que, em muitos casos, chega
a até 20% e será reduzida para até 0,1%, especialmente nos projetos
relacionados ao PAC, em habitação e saneamento, para a maioria dos
Municípios brasileiros. Essa é uma grande conquista, além do
acréscimo de 1% em relação ao FPM.

Queria também registrar a necessidade de discutirmos o pacto
federativo em Minas Gerais. É muito importante, e nos somamos aos
Municípios na discussão da regulamentação da Emenda nº 29, fruto
de debate nesta Casa legislativa, para que não haja nenhuma dúvida
de nenhum Governador de que tem que haver compromisso de 15%
com a saúde nos Estados brasileiros, incluindo Minas Gerais.

Também queria registrar que os Municípios de Minas e do Brasil
ainda transportam os alunos da rede estadual, e são reembolsados
em apenas 20%, em média. Isso é responsabilidade do Estado de
Minas Gerais. Da mesma forma, têm que assumir a manutenção das
Polícias Civil e Militar, no interior, fornecendo gasolina, telefone, luz e,
muitas vezes, equipamentos, viaturas e até pessoal.

Em relação ao Judiciário, para garantir o funcionamento da Justiça
Eleitoral, da Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública, dos
Juizados Especiais, muitas vezes, a Prefeitura tem que arcar com
equipamentos e até pessoal.
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Então, quero deixar o registro de que, de fato, defendemos também
o pacto federativo, mais no que diz respeito à valorização do
Município e a relação que ele tem e deve ter com o Estado de Minas
Gerais. Também queremos discutir o quanto o Município é penalizado,
na nossa avaliação, quando aprovamos a redução de impostos ou
mesmo o Regime Especial de Tributação em relação às grandes
empresas. E os Municípios também são penalizados na redução de
ICMS e no seu repasse.

Para finalizar, queria propor aos Municípios de Minas Gerais que, tal
como fizeram com a Marcha a Brasília, façam a marcha dos
Municípios a Belo Horizonte para apresentar as dificuldades que os
Municípios enfrentam para receber os recursos do Estado de Minas
Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias

dos Srs. Gilcleber Bento de Souza, Luiz Denis Alves Temponi e
Wanderley Vieira de Souza, Prefeitos Municipais de Alpercata,
Tumiritinga e São Félix de Minas, respectivamente.

Questão de Ordem
Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria apenas de

registrar minha preocupação quanto ao enfrentamento do problema de
valorização dos Municípios. Aproveito a presença dos Prefeitos nas
galerias para pedir esta questão de ordem. Cumprimento os Prefeitos
e faço uma reflexão que entendo ser oportuna, para que analisemos a
necessidade de se fortalecer o Município e de se fazer justiça a quem
realmente enfrenta o problema do cidadão, nas áreas da saúde, da
educação e da infra-estrutura urbana. Às vezes debatemos o tema,
discutindo no imediatismo o sofrimento do Prefeito, por exemplo, de
auxiliar a área de segurança e de transporte. Precisamos refletir que,
de 100% do que pagamos de impostos - e todos os Deputados e
Deputadas sabem disso -, quase 70% vão para o governo federal,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Aos Municípios chegam cerca de 12%
de tudo que é arrecadado e, ao Estado, pouco mais de 20%.

Discute-se o assunto, tenta-se trazer a discussão somente para o
Estado ou florear que o Presidente anunciou 1% a mais de FPM, aliás,
o que foi feito em mais um arroubo, pois esse acréscimo ainda tem de



842

ser votado pelo Congresso. É necessária, ainda, uma série de ações
para que a situação se resolva. Aliás, deram com uma mão e tiraram
com a outra, na medida em que disseram que, a partir daquele
momento, seria revista toda a discussão sobre a reforma tributária,
colocando a faca no pescoço dos governadores. Talvez com isso
estejam a dizer que há a concordância com 1%, mas que não se sabe
se esse acréscimo passará pelo Congresso. Além disso, há o anúncio
de que reforma tributária não existirá.

O governo federal ignora os Municípios. O Prefeito tem de ir a
Brasília mendigar. Fui Prefeito e, humildemente, pedi que nos dessem
aquilo que era direito nosso, afinal, é no Município que se arrecadam
os impostos, porque é nos Municípios que as pessoas vivem e
consomem e, ao consumir, pagam impostos. O governo federal, que
arrecada tudo, continua sendo, não direi que isso só ocorre agora, um
antro de corrupção. O governo federal continua sendo exemplo de
incompetência e de obras superfaturadas. Em Brasília, o dinheiro
some.

Por isso é preciso fazer mais, é preciso discutir um pacto federativo
novo, proposta desta Assembléia por intermédio do Deputado Alberto
Pinto Coelho. Precisamos convidar para virem a esta Casa todos os
Presidentes de Assembléias do Brasil. Espero que possamos começar
em Minas uma marcha a fim de que o Brasil resolva, de uma vez por
todas, rever a maneira de organização do Estado. Não pode haver
uma organização em que todo o dinheiro público fique em Brasília,
onde, o que é pior ainda, concentra-se também todo o poder. Nós,
Deputados, não podemos legislar sobre segurança pública ou, por
exemplo, sobre questões relativas ao meio ambiente, e, vejam, estão
destruindo a Amazônia. Não podemos também legislar sobre
questões ligadas à distribuição dos impostos, sobre a reforma fiscal.
Sobre a reforma política, também não podemos legislar, só eles, que
não legislam. E o governo federal, que tem maioria no Congresso, faz
de conta que ninguém está dizendo nada a eles.

Portanto, Sr. Presidente, queria deixar essa reflexão de que
precisamos muito mais que discurso. Precisamos melhorar a
distribuição do bolo, a fim de valorizarmos os Municípios. Desse
modo, poderemos dispor de dinheiro para aplicar na educação, no
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transporte escolar e na saúde. Assim todos poderão usufruir de suas
próprias contribuições.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio, Srs. Prefeitos,
Vereador Marquinhos, de Santa Rita do Sapucaí, região da qual tenho
a honra de ser o Deputado majoritário, senhores, senhoras, pessoal
da TV Assembléia, também gostaria de fazer algumas reflexões.
Como não tive oportunidade de falar em outro momento da reunião,
solicitei a palavra pelo art. 70.

Gostaria de fazer uma reflexão acerca dos momentos importantes
que estamos vivendo em Minas Gerais. No tocante ao Pró-Acesso,
lembro-lhes que segunda-feira iniciamos um importante momento com
o Governador. O Sul de Minas foi beneficiado com dois trechos muito
necessários à região. Refiro-me ao trecho de 18km que vai de
Consolação a Paraisópolis, bem como ao trecho de Toledo à BR-381,
na região Sul de Minas. Essa obra trará melhores condições de vida
para a população local e viabilizará o escoamento das riquezas da
região. Ter essa rodovia asfaltada é um grande sonho da população.

Na oportunidade, manifestei os agradecimentos dos Municípios ao
Governador, cuja bela atitude está sendo demonstrada na realização
da terceira etapa do Pró-Acesso. Desde que o Governador assumiu o
Estado, tem buscado, juntamente a esta Casa, realizar importantes
gestões, como a viabilização de empréstimos internacionais junto ao
Bird, a fim de executar a importante obra de recuperação da malha
viária do Sul de Minas, bem como de todo o Estado de Minas Gerais.

Naquela tarde, foram autorizados 800km, cuja obra terá início
imediatamente, beneficiando-se, assim, 34 Municípios que ainda não
contam com malha asfáltica e 1.500.000 habitantes. Com certeza, a
população em breve poderá utilizar essa estrada tão sonhada.

Sr. Presidente, registro então a nossa satisfação, tendo em vista que
a região do Sul de Minas foi beneficiada. V. Exa. também esteve lá,
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representando seus Municípios, oportunidade em que agradeceu ao
Governador o benefício que será dado a todos os mineiros.

Ontem, no Palácio da Liberdade, participamos de outro momento
importante. Parabenizo o Cel. Honorato, Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros, que, junto com o Governador, entregou 143 viaturas ao
Corpo de Bombeiros, num investimento de R$15.100.000,00. Na
oportunidade, o próprio Comandante demonstrou sua grande
satisfação. Esse fato é também, sem dúvida, fruto do trabalho feito por
esta Assembléia no tocante à taxa de incêndio, pois os recursos são
convertidos em equipamentos e veículos para as unidades do Corpo
de Bombeiros do Estado.

No Sul de Minas, representamos ainda os Municípios de Pouso
Alegre, Itajubá, São Lourenço, que também receberam viaturas, já
que, há algum tempo, o Corpo de Bombeiros da nossa região tem
feito essa reivindicação.

Sr. Presidente, nesta semana tive também o prazer de acompanhar
os representantes do Circuito das Malhas do Sul de Minas,
particularmente os da minha querida Ouro Fino, bem como os de
Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata e Inconfidentes, cidades que
integram o referido Circuito. Estamos enfrentando grandes
dificuldades, em decorrência da invasão de produtos chineses em
nossa região.

Há pouco tempo, discutimos aqui, em comissão especial, a
necessidade de se combater a invasão dos produtos chineses.

Nosso Sul de Minas tem sido prejudicado pela invasão dos produtos
chineses, particularmente na entrada de mercadorias produzidas de
tricô e malhas, o que tem afetado, sem dúvida alguma, nossa
economia.

Mesmo assim, não nos abatemos. Hoje o Sul de Minas está gerando
mais de 20 mil empregos. Temos um fluxo de visitantes no circuito de
aproximadamente de 30 mil a 40 mil turistas a cada dois meses, cerca
de 15 mil por mês, conforme dados estatísticos que foram
apresentados pelos Presidentes das associações comerciais no
encontro que tivemos com nossa Secretária Érica Dumont. Estivemos
lá para demonstrar, acima de tudo, a nossa esperança no Circuito das
Malhas.
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O Sul de Minas hoje tem também como economia a cafeicultura e a
pecuária, mas o carro-chefe de Monte Sião, de Jacutinga, de Ouro
Fino, de Inconfidentes, de Borda da Mata e de Bueno Brandão, que
fazem parte do Circuito, é, sem dúvida alguma, o comércio de malhas.
Temos a certeza absoluta de que agora, com o início do inverno - e
pediremos a Deus -, possam as malharias ter suas máquinas em
funcionamento, gerando empregos e economia para os nossos
Municípios. Isso se traduzirá em alegria, paz e geração de novos
empregos.

Sr. Presidente, desde 1999 estamos aqui na Casa buscando ações
efetivas por parte do governo do Estado e por conta também do
apoiamento integral da Assembléia Legislativa à redução de ICMS do
setor têxtil, que aqui tivemos em três oportunidades. Isso contribuiu
efetivamente para o aumento das malharias do nosso Sul de Minas.
Amanhã, na cidade de Jacutinga, teremos a posse do novo Conselho
Diretor do Circuito das Malhas, que terá no período 2007-2009 uma
nova gestão.

Quero dizer da nossa alegria, dada a seriedade que o Circuito das
Malhas vem implementando, e já conseguimos sua certificação
perante o governo do Estado. É o reconhecimento do governo do
Estado, através da Secretaria de Turismo, em decorrência do trabalho
sério que o Circuito das Malhas vem desenvolvendo, traduzindo-se
assim em empregos para nossa região Sul.

Com o início do inverno, teremos inúmeras feiras em Monte Sião,
em Jacutinga, em Ouro Fino, em Borda da Mata, com as tradicionais
festas de junho e julho, e Inconfidentes fazendo parte do Circuito.

Sr. Presidente, no dia 17/4/2007, terça-feira, teremos a assinatura
do contrato Minas Comunica. Recentemente, na Casa, aprovamos o
projeto do Fundomic, que, sem dúvida alguma, traduz os anseios de
toda a comunidade de todos os Municípios que ainda não têm sua
telefonia celular. O Governador do Estado, em um segundo momento,
já determinou a assinatura de novos contratos com as operadoras,
oferecendo a telefonia celular aos Municípios.

Com esse trabalho e esse comprometimento político do Governador
para com os Municípios, tenho a certeza absoluta de que até o início
do ano que vem todos os Municípios mineiros terão sua torre de
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celular, trazendo assim a marca do desenvolvimento e da qualidade
de vida ao povo mineiro.

Por diversas razões, o próprio Governador também já manifestou
sua intenção de fazer com que nenhum Município mineiro permaneça
sem torre de celular. Recentemente, estivemos no Município de
Conceição das Pedras, o primeiro Município do Sul de Minas a ter sua
torre instalada, em decorrência da segunda etapa do Fundomic.

Manifesto nossa satisfação e reconhecimento por esse grande
momento que o Sul de Minas está vivendo. Recentemente, realizamos
uma audiência pública nesta Casa, com a presença de vários
representantes e Vereadores do Sul de Minas, com o objetivo de se
discutir a BR-460, no que se refere ao trecho que liga várias cidades
da nossa região. Referentemente ao Circuito das Águas, há muito
tempo, a BR-460 necessita de uma recuperação urgente. Foi
anunciada pelo próprio representante do DNIT a liberação de recursos
para o início de suas atividades, ou seja, pavimentação e
reconstrução dos canais importantes desse trecho da BR-460.

Estamos confiantes em que, em poucos dias, ocorrerá a
recuperação dessa malha viária. Os Prefeitos, os Vereadores e as
associações comerciais estiveram aqui, para debater esse tema.
Temos preocupação com a rede hoteleira do Circuito das Águas,
especificamente Lambari, Cambuquira, Caxambu, São Lourenço e
Conceição do Rio Verde. Essas pessoas estão sempre presentes,
participando do Circuito das Águas, das estâncias hidrominerais, e
necessitam de um tráfego com conforto e segurança pela BR-460.

Sempre estaremos voltados para os interesses dos mineiros,
particularmente os da região Sul, pela qual temos demonstrado
carinho. Há receptividade do Governador Aécio Neves em atender aos
pedidos que estamos formulando em benefício de nossa querida Ouro
Fino, de nossa região e de todo o Estado de Minas Gerais. Agradeço
a V. Exa.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Domingos Sávio - Entrega de placa -
Palavras do Reitor Helvécio Luiz Reis - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Antônio Júlio - Domingos Sávio - Sebastião Costa.

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

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Federal Reginaldo Lopes; Rômulo Viegas, Subsecretário de
Desenvolvimento de Minas Gerais, representando o Prefeito Municipal
de São João del-Rei, Sidney Antônio de Souza; Vereador Adenor
Simões coelho; representando a Câmara Municipal de São João del-
Rei; Cristiano Tadeu da Silveira, Vice-Prefeito Municipal de São João
del-Rei; Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; e Helvécio Luiz Reis, Reitor da
Universidade Federal de São João del-Rei.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença das seguintes autoridades da

Universidade Federal de São João del-Rei: Prof. Mário Neto Borges,
ex-Reitor da Universidade, Diretor Científico da Fapemig; Prof. Wlamir
José da Silva, Vice-Reitor; Maria Amália Catizane Ramos, Pró-Reitora
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de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Telma Valéria de
Resende, Pró-Reitora de Administração; Prof. Alberto Ferreira da
Rocha Júnior, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.
Carlos Henrique de Souza Gerken, Pró-Reitor de Pesquisa; Prof.
Dimas José de Resende, Pró-Reitor Adjunto de Ensino e Graduação;
Prof. Peter de Matos Campos, Chefe de Gabinete; Mauro Garcia
Lovatto, Assessor de Comunicação Social; Weber Neder Issa,
Assessor de Relações Corporativas. Registramos também a presença
dos Exmos. Srs. Rafael Isaac de Almeida Coelho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Jurídica da UFSJ; Prof. Abel Raimundo de Moraes,
coordenador do curso de Música; Maurílio de Caxias Chafy Hallak,
Presidente da Câmara Municipal de São João del-Rei; Marcos Antônio
da Silva, Vereador de Tiradentes; Paulo Marques, Vereador de Santos
Dumont; Cláudio Mendes, Vereador de Santos Dumont; José do
Nascimento, Vereador de Tiradentes; e Raimundo Noronha Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Tiradentes; Leoni Maciel
Fonseca, Prefeito de Sete Lagoas; João Afonso Farias, Presidente da
Associação Comercial de São João del-Rei; e seus Diretores; e do
radialista José Mário Araújo, da Rádio São João del-Rei; Américo
Tadeu Machado e Wilson Milagres, assessores parlamentares dos
Deputados Federais Marcos Reinaldo e Luiz Fernando,
respectivamente.

O Deputado Deiró Marra, impossibilitado de se fazer presente,
encaminha ao Deputado Domingos Sávio mensagem em que externa
os seus votos de pleno êxito na realização desta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade

Federal de São João del-Rei, antiga Fundação de Ensino Superior de
São João del-Rei - Funrei -, pelo transcurso dos seus 20 anos de
fundação.

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

será interpretado pelos alunos da Escola de Música da Universidade
Federal de São João del-Rei: Douglas Toledo, tenor; Rafael Morais,
que tocará violoncelo; e Jonas Fernando de Souza, que tocará
clarineta.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Domingos Sávio

Prezado amigo Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa
e aqui representando o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Exmº. Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei,
Prof. Helvécio Luiz Reis; prezado amigo Deputado Federal Reginaldo
Lopes; prezado amigo, companheiro de partido e de lutas pela
democracia, Rômulo Viegas, Subsecretário de Desenvolvimento de
Minas Gerais, aqui representando o nosso Prefeito de São João del-
Rei, Sidney Antônio de Souza, que nos telefonou justificando sua
ausência, em razão de atividades imprevistas e extremamente
urgentes; prezado amigo, grande líder, grande batalhador das causas
da cultura em São João e em Minas Gerais, um dos responsáveis
diretos por ser São João del-Rei hoje a sede da Capital Brasileira da
Cultura, Vereador Adenor Simões Coelho, que aqui representa a
Câmara de Vereadores; prezado amigo, Vice-Prefeito de São João
del-Rei, Cristiano Tadeu da Silveira. Gostaria de estender o
cumprimento a todos os educadores, a todos os profissionais, alunos
e funcionários da Universidade Federal de São João del-Rei, na
pessoa desse grande professor, pesquisador e Diretor da Fapemig,
ex-Reitor, eterno Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei,
Dr. Mário Neto Borges.

Quero, neste momento, falar muito mais com o coração. Portanto,
não vou-me ater às palavras escritas. Quero dizer da alegria de poder
fazer uma justa homenagem, na Casa do povo mineiro, a algo que, a
cada dia, precisa ser cultivado, por que não dizer cultuado, a
universidade, sonho do conhecimento, do saber, da transformação, da
qualidade de vida. De modo especial, é grande alegria homenagear a
universidade. Homenagear a Universidade Federal de São João del-
Rei é uma forma de homenagear também São João del-Rei, nossa
querida São João del-Rei, berço da democracia. São João del-Rei, já
no período do Império, tinha vocação libertária. São João del-Rei que
produziu talentos, São João del-Rei que foi palco dos inconfidentes,
das lutas de Tiradentes e de tantos outros. São João del-Rei é
história. Pela sua vocação visionária e pelo seu espírito cristão, que
sentimos a cada ano renovado, é atual. Pude, mais uma vez, estar ao
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lado do povo de São João, nas atividades da Semana Santa. São
João del-Rei reúne espiritualidade, fé e, ao mesmo tempo, a
capacidade de se indignar, de querer a transformação. Por isso, tinha
de ser também uma grande cidade universitária.

Já era a cidade inquieta da busca do saber. Há os grandes colégios,
como o Santo Antônio, por onde passaram figuras brilhantes como
Guimarães Rosa, que tem a marca de São Francisco, dos
franciscanos, e hoje empresta essa história bonita para sediar a
reitoria de uma universidade.

Mas não é apenas mais uma universidade. É uma universidade que
se incorporou à história de São João del-Rei. História digna, altaneira,
que nos faz ter orgulho de sermos mineiros. Já se coloca como uma
das maiores e, principalmente, melhores universidades deste país.
Uma universidade que, por seu corpo docente enquadra-se entre as
10 melhores no quesito qualificação de profissionais; que possui,
quase na totalidade de seus professores, doutores e mestres
devidamente qualificados. Isso é fundamental para diferenciar o
ensino acadêmico de uma universidade comprometida com a
transformação em uma mera indústria, ou, por que não dizer, em
“comércio do saber”. É uma universidade para ser referência. Tão
jovem, com 20 anos, mas que carrega, com certeza, a
responsabilidade de estar numa cidade secular, de estar plantada
num ambiente em que a história continua viva pelo valor da sua gente.

Quem anda pelas ruas de São João del-Rei compartilha da
espiritualidade de sua gente não só nos momentos de festividades
religiosas, mas no dia-a-dia de suas tradições. São pessoas que têm
apreço pela família, pelos valores essenciais de uma sociedade hoje
reclamada por tantos, que começa a se deteriorar quando vê os
valores morais e éticos fragilizados. Quem conhece São João del-Rei
como tenho a honra de conhecer sabe que não é possível ser uma
universidade em São João del-Rei sem estar incorporando todos
esses valores.

E é assim que a Universidade Federal de São João del-Rei vem
escrevendo sua jovem história. Uma história que já nasce com a força
dos visionários, daqueles que acreditam que a missão de servir à
comunidade, ao nosso povo, como líderes políticos, é algo magnífico.
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Uma história que teve, sim, o sonho de Tancredo, mas que se
materializou pelo esforço da gente de São João del-Rei, dos
educadores, dos precursores das faculdades que ali se organizaram
para o nascimento da então Funrei, com a mão de um jovem
Deputado em primeiro ano de mandato, em 1986, amparado pela
sabedoria e pelo carinho da avó. Um jovem então Deputado e hoje
Governador de Minas, Aécio Neves, seguindo as tradições de sua
família, ao lado daquela que se tornou para o Brasil um exemplo da
dignidade, do equilíbrio e da sobriedade, após enfrentar todos os
transtornos e, por que não dizer, o martírio do grande estadista
Tancredo Neves, continuou sua missão sem esquecer-se da sua São
João del-Rei. D. Risoleta Neves, ao lado do jovem neto, participou
como muitos dos que estão aqui, do nascer de uma história que já
vinha sendo semeada, cultivada e sonhada há muitos anos.

Portanto, ainda jovem, mas nascendo com o espírito fortalecido por
grandes líderes, essas faculdades se incorporaram na inicialmente
batizada Funrei, para, como orgulho de todos os mineiros, ser a
Universidade Federal de São João del-Rei.

Conta o nosso Governador que, como é próprio nos parlamentos, no
processo de transição da lei que regulamentava a condição de
universidade - e o Prof. Helvécio lembrou-me esse fato -, enfrentou a
resistência de um parlamentar baiano que dizia que Minas possuía
muitas universidades e não podia apoiar mais uma porque esse seria
um gesto desigual para com a sua Bahia. Com habilidade e espírito
grandioso, o nosso Governador Aécio respondeu prontamente: “Não
seja por isso. Apresente projeto propondo a criação de uma
universidade federal para a Bahia e terá o meu apoio. Isso não é
razão para deixarmos de criar a nossa Universidade Federal de São
João del-Rei”. Sendo assim, essa universidade já nasceu
multiplicando, transbordando as fronteiras de Minas e ajudando
nossos irmãos baianos a também terem acesso ao ensino público de
qualidade e gratuito, o sonho de muitos.

Registrei aqui alguns nomes e passagens, mas o grande significado
desse sonho se transforma em realidade. Emocionado, o Prof.
Helvécio contou-me a respeito de certa jovem filha de empregada
doméstica de São João del-Rei que há alguns anos iniciou curso de
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graduação na então universidade. Entre os diversos cursos, ela
escolheu um que é fantástico: o de Pedagogia, que prepara para o
ensinar, para o saber. Hoje ela está concluindo mestrado na mesma
instituição. Diante de um futuro restrito, de forma digna, é claro, mas é
mais uma doméstica a lutar com as dificuldades de um trabalho pouco
reconhecido e valorizado, talvez essa jovem saiba dizer mais sobre a
importância dessa instituição. Quem sabe ela poderá ser uma
professora da UFSJ ou de tantas outras universidades que carecem
de mestres e profissionais qualificados?

Essa é a realidade que a Universidade de São João del-Rei veio
transformar, estabelecendo um horizonte melhor para os jovens, não
apenas os que moram lá, mas os da minha pequenina e querida São
Tiago. Quantos já não passaram pelos seus bancos! Nasci ali e vim
estudar numa universidade federal aqui em Belo Horizonte. No
primário, estudei no Grupo Escolar Afonso Pena Júnior, em São
Tiago, e concluí o curso superior de Veterinária na UFSJ, não por
mera opção de buscar a escola pública, mas porque não tinha
dinheiro sequer para sonhar com uma escola particular, fosse ela de
ensino fundamental, fosse de ensino médio e, menos ainda, superior.
Sei o quanto sofre um pai de família ao ver seu filho concluir o 2º grau
e não ter condição de pagar uma faculdade.

É muito importante que no interior de Minas Gerais tenhamos essa
semente do saber se multiplicando, produzindo bons frutos e bons
profissionais e construindo a transformação do nosso país.
Precisávamos quebrar o estigma de que universidade pública era
privilégio de poucos que pudessem vir para a Capital. A Universidade
Federal de São João del-Rei muda esse cenário de maneira
fantástica. Hoje, com 20 cursos superiores, mais de 200 mestres e
doutores, é uma das 10 melhores do Brasil no quesito qualificação
profissional - obviamente em termos percentuais e proporcionais. Para
nossa alegria, ela está se ampliando, além dos “campus” que possui
em São João del-Rei.

O Governador Aécio Neves diz que é de São João del-Rei, de
Cláudio, de Teófilo Otôni, de Belo Horizonte. Hoje, com certeza, ele é
de toda Minas Gerais e, daqui a pouco, de todo o Brasil. Seguindo o
exemplo dos bons mestres, assim como ele, digo que sou, com muito
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orgulho, de São Tiago, de Divinópolis, e procuro ser um pouco de São
João del-Rei.

Para minha alegria, vejo que em breve teremos uma Universidade
Federal de São João del-Rei “campus” Divinópolis. Assim, teremos o
ensino público gratuito e de qualidade chegando ao Centro-Oeste
mineiro, uma região com mais de um milhão e meio de habitantes que
não conta com uma única universidade federal. Portanto, Divinópolis
não tem ensino superior gratuito e com a qualidade que tem a
Universidade Federal de São João del-Rei.

Exmo. Reitor Helvécio Luiz Reis, a Assembléia mineira concedeu-
me a honra de assinar, representando a unanimidade dos meus
pares, esta homenagem singela, este gesto de louvor aos mestres,
professores, funcionários, cidadãos de São João del-Rei; aos líderes
políticos, dos mais humildes ao nosso saudoso Tancredo Neves e ao
Governador Aécio Neves, a todos esses líderes e cidadãos que se
igualam na universidade. Essa é mais uma das virtudes do ambiente
universitário, pois não há barreira partidária, não há cor de natureza
ideológica que ponha esse ou aquele cidadão acima ou abaixo.

Por todas essas razões é que a Assembléia mineira tem a honra de
estar homenageando a UFSJ, dizendo que ela hoje constrói história,
já é exemplo, e haverá de continuar seguindo o caminho de fazer o
orgulho dos mineiros, a exemplo dos nossos queridos irmãos são-
joanenses que entraram para a história ou que fazem a história no dia-
a-dia.

Portanto, estendo também esta homenagem àqueles que não
puderam comparecer, para que juntos possamos continuar louvando a
nossa São João del-Rei, essa terra querida, essa terra que tanto amo
e que nos permite chamá-la de nossa São João del-Rei. Essa terra da
espiritualidade, da cultura, Capital Brasileira da Cultura, Vereador
Adenor, essa terra combativa, Deputado Reginaldo Lopes. Terra da
diversidade ideológica, com a capacidade de se unir por uma causa
maior que é o bem do nosso povo, assim como testemunhamos, em
passado recente, e acreditamos ser o caminho.

São João del-Rei tem procurado, nos tempos atuais, sob a liderança
do Governador Aécio Neves, o caminho do diálogo, do entendimento,
ainda que com a diversidade natural de uma terra que produz tão
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bons, grandes e valorosos líderes. É assim que vejo, Secretário
Rômulo Viegas, meu parceiro, amigo e companheiro de partido, e
prezado Vice-Prefeito Cristiano Tadeu, a nossa São João del-Rei, com
a sua diversidade ideológica, com a sua diversidade cultural, com a
sua força. De certa forma, São João del-Rei ainda é para nós uma
referência da Capital de todos os mineiros, o que foi com galhardia ao
longo da nossa história, sendo hoje mais do que isso: a Capital da
Cultura.

A UFSJ sinaliza, de maneira muito clara, um futuro maior para essa
grande cidade, essa grande referência de todos os mineiros.

Parabéns à Universidade, aos seus alunos, professores e
funcionários. Em especial, parabéns ao povo de São João del-Rei, por
possuir hoje um dos melhores educandários, uma fonte do saber, que
é a UFSJ. Muito obrigado.

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

da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Helvécio Luiz Reis, Reitor da Universidade Federal de
São João del-Rei, de placa alusiva a esta homenagem. Solicitamos a
estes que se posicionem no local indicado pela equipe do Cerimonial.
A placa contém os seguintes dizeres: “À Universidade Federal de São
João del-Rei, instituição altamente comprometida com o processo de
ensino, pesquisa e extensão, a homenagem da Assembléia
Legislativa pelos 20 anos de significativo trabalho em favor do
desenvolvimento econômico, social e artístico do Município e de toda
a região dos Campos das Vertentes.”.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, com muita alegria, convida o
amigo e Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento que
ensejou esta homenagem, a participar da cerimônia de entrega da
placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Reitor Helvécio Luiz Reis

Exmos. Srs. 1o-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, neste ato representando o
Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Reginaldo
Lopes, Deputado Federal; Rômulo Viegas, Subsecretário de
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Desenvolvimento de Minas Gerais, representando o Prefeito de São
João del-Rei, Sidney Antônio de Souza, e também professor na nossa
Universidade Federal de São João del-Rei; Vereador Adenor Simões
Coelho, representando a Câmara Municipal de São João del-Rei;
Cristiano Tadeu da Silveira, Vice-Prefeito de São João del-Rei; e
Deputado Domingos Sávio, a quem gostaria de saudar e agradecer
muito especialmente, pelo carinho manifestado por nossa instituição
ao propor esta reunião da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais em homenagem aos 20 anos da Universidade Federal de São
João del-Rei.

O Deputado Domingos Sávio, a exemplo do Governador Aécio
Neves, tem sido um grande parceiro da UFSJ, e gostaria de renovar
com V. Exa. os nossos laços de amizade e admiração, bem como de
agradecer a V. Exa. esse gesto tão significativo.

Quero também cumprimentar o Prof. Mário Neto Borges, professor e
Diretor Científico da Fapemig, ex-Reitor da UFSJ, com quem divido o
orgulho e a alegria de estar aqui hoje presente nesta reunião.

Cumprimento também os outros Deputados Estaduais presentes; o
Prof. Wlamir Silva, Vice-Reitor da UFSJ, meu companheiro de luta;
Marco Antônio Pepino, representando a Gerdau-Açominas, grande
parceira da nossa universidade em projetos de extensão, em especial
agora, com o projeto de expansão para o “campus” Alto Paraopeba;
nossos Pró-Reitores e assessores; o Prefeito Leoni, de Sete Lagoas;
Maurílio Chafy, Presidente da Câmara de Vereadores de São João
del-Rei; Afonso Farias, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de São João del-Rei, também Conselheiro do nosso
conselho diretor; senhores, senhoras, toda comunidade universitária,
nossos parceiros do projeto da terceira idade. Um grande abraço aos
nossos alunos, técnicos administrativos e professores, com quem
dividimos a alegria de comemorar esses 20 anos.

Por meio da Lei nº 7.555, de 28/12/86, foi criada a Fundação de
Ensino Superior de São João del-Rei - Funrei -, instalada oficialmente
em 21/4/87. Muitos foram os que lutaram por esse dia. Poderíamos
ficar aqui enumerando, nome a nome, aqueles que teriam envidado
esforços, por menores que fossem, para a concretização desse
momento histórico: José da Rocha Neto, Oyama de Alencar Ramalho,
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Mílton de Resende Viegas, João Bosco de Castro Teixeira, Magda
Mara Assis, para citar alguns deles. Nunca, talvez, nesses
remanescentes históricos, se tenha dado conta de que uma única
pessoa, que já se destacava por suas habilidades políticas e por suas
articulações, sendo Ministro da Justiça, pudesse ter sido tão profético.
Nosso Presidente Tancredo Neves, em 9/3/54, em aula inaugural do
curso de Filosofia, o primeiro da Faculdade Dom Bosco de Filosofia,
Ciências e Letras, profetizou que ali estava “a semente da futura
universidade, sonho do maior são-joanense de todos os tempos, o
imortal Tiradentes”. Tancredo Neves não só viu o nascer da
Universidade Federal de São João del-Rei, como a fez nascer naquele
dia com palavras tão premonitórias. Retirado de nosso seio tão
rapidamente, naquele momento ímpar da história política da Nação,
quando começávamos a reconstruir a nossa democracia, ainda assim
pôde Tancredo iluminar os caminhos de sua esposa, Risoleta Neves,
e de seu neto Aécio Neves, para que em São João del-Rei se
cumprissem os ideais de liberdade dos Inconfidentes. A UFSJ é uma
das maiores conquistas do povo de nossa cidade e de nossa região,
Campos das Vertentes.

Minas Gerais possui 11 universidades públicas federais, mais o
Cefet Minas, que oferece cursos de graduação, sem mencionar as
duas universidades estaduais, a UEMG e a Unimontes. A UFMG é, de
longe, a maior instituição de Minas Gerais, com mais de 32 mil alunos
de graduação e pós-graduação, e disputa com a UFRJ a posição de
maior universidade federal do País. A Ifes mais próxima da UFMG é a
Universidade Federal de Uberlândia, com cerca de 14 mil alunos na
graduação e na pós-graduação. Com menos de 5 mil alunos na
graduação, encontram-se, além da UFSJ, as Universidades Federais
de Lavras, do Triângulo, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, de
Itajubá e Alfenas, e o Cefet Minas. Ou seja, mais da metade das Ifes
mineiras.

Todas as vezes que tentamos a federalização das escolas
particulares, a Fundação Municipal de São João del-Rei, que se
desdobrava na Faceac, na FEI e na Faculdade Dom Bosco, e mesmo
depois de federalizados, na transformação da Funrei em UFSJ, em
21/4/2002, na gestão do Prof. Mário Neto, o discurso foi o mesmo.
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Deputado Federal Reginaldo Lopes e Deputado Estadual Domingos
Sávio, que nos deu a honra desta homenagem, hoje Minas Gerais é
modelo para o Brasil.

A interiorização das universidades federais democratizou o acesso
ao ensino superior a muitas pessoas que, certamente, não teriam
oportunidade, se houvesse apenas uma única universidade na
Capital. Além disso, a capilaridade dessas instituições federais tem
levado a regiões menos favorecidas oportunidades de emprego e
renda e opções de desenvolvimento, que, com certeza, não teriam
surgido se tal modelo não fosse viabilizado.

Podemos afirmar que a história de muitas das cidades que
abrigaram universidades federais em Minas Gerais pode, sem sombra
de dúvida, ser dividida em dois momentos: antes e depois da
implantação delas. Não é possível, por exemplo, imaginar o que seria
de São João del-Rei e região, se retirássemos de circulação os
US$25.500.000,00 representados pelo orçamento anual da UFSJ, os
500 empregos diretos, os 200 empregos terceirizados e quantos mais
indiretos proporcionados por ela.

Quando se temem os efeitos devastadores do aquecimento da Terra
e das mudanças climáticas geradas por um perverso modelo de
desenvolvimento econômico, em que centenas de milhões de
pessoas, especialmente as mais pobres, sofrerão as graves
conseqüências do consumo descontrolado de nosso planeta, a
universidade é um investimento certo em tecnologia limpa. Além de
produtora de conhecimento, é geradora de inovações e soluções para
todos os problemas sociais e econômicos da humanidade.

O modelo de disseminação de pequenas Ifes pelo interior de Minas
criou uma complexa e inteligente rede do conhecimento a serviço do
povo mineiro e do povo do Brasil. Hoje, o mesmo modelo vem sendo
copiado pelas regiões mais carentes. Há muitas carências,
certamente; porém, são maiores os resultados e os benefícios que as
Ifes estão gerando por Minas, que, como diz Guimarães Rosa, são
muitas.

Quantos filhos de trabalhadores mineiros simples teriam a chance
de fazer um curso superior, se bem perto de suas casas não
houvesse uma universidade? A UFSJ, nesse particular, é um ícone a
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ser seguido: 70% de seus alunos fizeram o ensino médio em escola
pública. Esse número é equiparável à média apresentada por
universidades federais instaladas em regiões como o Norte e o
Centro-Oeste, teoricamente as mais carentes do Brasil.

Setenta por cento dos cursos da UFSJ são oferecidos à noite,
herança das escolas particulares, e, hoje, é um dos mais efetivos
programas de democratização do acesso. Por causa disso, 45% dos
nossos alunos são trabalhadores em atividades não relacionadas com
os projetos desenvolvidos pela Universidade em seu cotidiano. Para
freqüentar as aulas em nossa instituição, muitos vêm de ônibus, numa
grande caravana, que, diariamente, percorre 240 km, em mais de três
horas de viagem. Muitos não têm tempo nem de trocar seus
uniformes, porque saem direto das empresas para o ônibus que os
levará a São João del-Rei.

Não há palavras para expressar a satisfação que nós, trabalhadores
da UFSJ, sentimos ao realizar nossa mais nobre missão, sem correr
riscos em debates inflamados e, muitas vezes, politizados. Em
exemplar e saudável forma de inclusão social, oferecemos uma vaga
na universidade pública para qualificar profissionalmente o
trabalhador, o operário e o professor das redes de ensino público
estadual e municipal do ensino básico.

A UFSJ tem cerca de 4 mil alunos e 350 técnicos administrativos,
sendo 230 efetivos. Quando, há 20 anos, começamos nossos
trabalhos, havia 9 cursos e 139 professores, dos quais 3 são doutores
e 19, mestres; ou seja, 16% do nosso corpo docente eram professores
titulados.

Dos 139 professores, cerca de 70, ou seja, 50%, trabalhavam em
regime de dedicação exclusiva. Hoje, somos 216 professores, dos
quais 213 - 99% - trabalham em regime de dedicação exclusiva. Dos
216 professores, 122 são doutores e 78, mestres, o que significa que
93% do nosso quadro docente é titulado.

Tanto no requisito do regime de trabalho quanto no de titulação do
corpo docente, a UFSJ encontra-se, atualmente, entre as dez
melhores instituições federais de ensino superior - como diz o
Deputado Domingos Sávio, em termos relativos.

É igualmente marcante a relação entre o número de alunos e o de



859

professores: são aproximadamente 19 alunos por professor, uma das
melhores médias, considerando-se as instituições federais de ensino
superior. Certamente o todo não é a mera soma das partes. A UFSJ
tem crescido em escala impressionante, exponencial, atingindo outros
resultados arrojados, semelhantes ao da qualificação de seus
professores, exatamente porque cada parte, cada segmento, cada
aluno, cada técnico administrativo, cada professor, consegue projetar
em seu conjunto resultados muito maiores que os que obteríamos se
tentássemos fazer tudo individualmente.

Como diria meu Vice-Reitor, Prof. Wlamir Silva, há alguns anos,
quando participávamos de eventos científicos fora de São João del-
Rei, perguntavam-nos de onde éramos. Vocês se lembram disso.
Quando respondíamos que éramos da Funrei, parecia que a situação
ficava pior. Perguntavam-nos o que era a Funrei? Depois de certo
tempo, passamos a ser recebidos por essas pessoas de outra forma.
Era como se dissessem: “Lá vem o pessoal da Funrei”.

Hoje, em muitos casos, nossa ausência é percebida. Indagam:
“Onde está o pessoal da Funrei, da UFSJ?”. Esse é o sintoma da
qualidade da produção acadêmica e científica que se tem gerado na
UFSJ. Muitos de nossos laboratórios são considerados referências
nacionais na área de restauração de documentos, em neurociências.
Somos, igualmente, referência em projetos de economia solidária,
destacando-se as nossas incubadoras de cooperativas populares e a
de empresas, nosso centro tecnológico de produção artesanal, que
hoje atende à região de Salinas, no Norte de Minas, nosso centro de
referência da criança e do adolescente, nosso centro de referência do
trabalhador e o grupo de estudos de meio ambiente.

A mesma maturidade, a mesma seriedade e o mesmo compromisso
são demonstrados por nossos técnicos administrativos e por nossos
alunos, co-partícipes do processo de construção, visto que a
universidade pública está em construção cotidianamente e todos os
seus segmentos - professores, técnicos administrativos e alunos - são
parceiros em condições paritárias de responsabilidade.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, como mais uma referência
da qualidade da educação que estamos promovendo na UFSJ,
podemos citar os resultados do Exame Nacional de Desempenho de
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Estudantes - Enade -, que integra o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Sinaes -, do Inep-MEC. Praticamente todos os
cursos de graduação da nossa universidade, avaliados ano passado,
apresentaram médias iguais ou superiores a quatro, numa escala de
notas que vai até cinco.

Quando começamos, tínhamos dois “campus”: o Santo Antônio,
onde funcionava a Fundação Municipal de São João del-Rei, doado
pelo Município à recém-criada Funrei, fato de que se lembra o Prof.
Rômulo, Subsecretário de Desenvolvimento; e o Dom Bosco, da
Faculdade Dom Bosco, onde estudou o Sr. Cristiano, nosso Vice-
Prefeito.

Nestes 20 anos, adquirimos o Solar da Baronesa, prédio majestoso
no largo da Igreja do Carmo, que pertenceu à Baronesa de Itaverava,
onde se instalou o Centro Cultural Risoleta Neves, cenário de intensa
programação cultural. Quanto a isso, o Vereador Adenor Simões
muito contribuiu para nossa causa. Por cessão de direto de uso,
recebemos o “campus” Tancredo Neves, com área de 850.000m2,
cinco vezes as áreas do Santo Antônio e do Dom Bosco somadas. O
Prof. Mário Neto se lembra bem dessa história, já que a incorporação
desse “campus” foi uma grande conquista.

Mais recentemente, a Gerdau-Açominas cedeu em comodato uma
área de 90.000m2 em Ouro Branco e em Congonhas para a UFSJ
instalar o quarto “campus”, o Alto Paraopeba, com a contribuição do
Deputado Federal Reginaldo Lopes, atendendo-se, assim, à
articulação das cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Jeceaba, Ouro Branco e São Brás do Suaçuaí, junto ao governo
federal. Nesse “campus”, pretende-se implantar um avançado centro
de tecnologia com cinco cursos de graduação em engenharia,
estimando-se 2 mil alunos, 100 professores e 100 técnicos
administrativos.

A UFSJ completa 20 anos e, na fase de transição entre a
adolescência e a maioridade, revela-se atrevida, arrojada, sem perder
a seriedade e a responsabilidade com que trata a educação superior e
sua relação com a comunidade, sem colocar em outro plano, que não
seja o primeiro, a qualidade de seus projetos e dos resultados que
poderá promover.
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Como uma das sete instituições com menos de 5 mil alunos, é
imperioso que cresça para disputar em melhores condições de
competitividade por recursos dos órgãos de fomento e do próprio
governo federal, mudando-se o eixo da pesquisa das grandes cidades
para cidades do interior. É imperioso que cresça porque é necessário
que um País em processo de desenvolvimento ofereça oportunidades
e democratize o acesso a milhões de jovens que não conseguiriam
pagar por uma vaga numa instituição privada.

É imperioso que cresça, alcançando pólos de desenvolvimento e
regiões carentes que vivem à margem de uma sociedade, boa parte
da qual clamando por igualdade, por melhor qualidade de vida e por
ofertas que, pelo menos, minimizem o sofrimento de nossos jovens
cidadãos e nossas jovens cidadãs. A exemplo do “campus” Alto
Paraopeba e de outros oito cursos que inauguramos neste século com
o propósito de ampliar as vagas para os egressos do ensino médio, o
Inverno Cultural aplica os mesmos princípios de inclusão social e
acesso.

Hoje participam desse grande projeto de extensão da UFSJ, a
acontecer sempre na segunda quinzena de julho, cerca de 20
Municípios, com certeza absoluta, na maior articulação geográfica em
prol da cultura e das artes do Estado de Minas Gerais. Neste ano, em
particular, homenageamos São João del-Rei, a cidade que nos
emprestou seu nome como Capital Brasileira da Cultura.

Não fazemos eventos sobre a Estrada Real, mas na Estrada Real,
juntando-nos aos esforços do governo do Estado, neste que talvez
seja o mais importante projeto estruturante do turismo mineiro dos
últimos tempos. Incluímos na programação Municípios sem tradição
em cultura, não só levando até eles oportunidades de emprego e
renda como também entretenimento e cultura. Da mesma forma como
nasceu o Inverno Cultural, estamos incubando e promovendo o
surgimento de vários eventos similares, não concorrentes, mas
totalmente integrados e complementares em nossa região.

A Universidade Federal de São João del-Rei pode sintetizar a saga
de cada um de seus docentes, técnicos administrativos e discentes.
Mudou rumos de muitas gentes por estas paragens, plantou famílias
nestas montanhas das vertentes do Rio Grande, reescreveu a história
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de cada um, com vitórias, sacrifícios, alegrias e dificuldades. Desviou
os enredos de nossas vidas, que pareciam fortes e convictos em seus
destinos. A Universidade Federal de São João del-Rei atravessou
nossos caminhos, removendo-nos de nossas certezas, acordando
nosso interior pacato, movimentando as mentes que, nas tardes de
domingo, elucubravam poemas que nosso próprio ego deleitava,
alterando a programação de nossas quintas e sextas-feiras. Não
pudemos mais deixar São João no mês de julho! Por que buscar
novidade, se ela estava ali mesmo o tempo todo, com o Inverno
Cultural, nos casarios de variados tons e arquiteturas, nos anjos
barrocos e nas igrejas portentosas, nas esculturas acabadas e
inacabadas que vidram nossos olhares, nas Semanas Santas
piedosas e introspectivas que nos fazem chorar, nos comportamentos
mais liberados de nossos carnavais ruidosos e famosos do interior
mineiro que reciclam nossas toxinas, nas tocatas de nossas
orquestras e bandas quase tricentenárias que valorizam nossas
cerimônias, nas linguagens pelas quais se comunicam nossos sinos
entre si e entre eles e nós? São João del-Rei tem muito a oferecer,
por isso é a Capital Brasileira da Cultura de 2007.

Quantos ônibus podemos encontrar hoje pelas estradas de acesso a
São João del-Rei! Quantos ideais foram construídos no consumir
desses pneus e desses combustíveis! Em outras épocas, sem medir
esforços, no lombo de cavalos, armou-se a Inconfidência Mineira.
Sacrifícios de quem mora longe de vir todos os dias em busca de
conhecimento. Não poderiam imaginar que éramos nós que
aprenderíamos com eles. Outros vieram morar aqui: fomos invadidos
por esses seres sedentos, inconformados com o “status quo”,
questionadores que choravam longe de seus pais a saudade, a
distância dos amigos, de sua rua, de sua casa.

A Universidade Federal de São João del-Rei foi perpassada pela
história de cada um para construir sua própria história. Uma história
cheia de resultados positivos, uma história de crescimento rápido. Há
problemas, carências, limitações. Com certeza. Porém, o saldo é
muito favorável. Muitos que subiram no trem pelo caminho já
percorrido não podem imaginar a UFSJ de 1987, 1988 e 1989.

Há 20 anos não tínhamos computadores, muito menos internet;
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tocávamos “long play”; escutávamos o toca-fitas de nossos carros;
usávamos o telex e o mimeógrafo. Quanto mudamos em 20 anos!
Ainda não temos tudo nem somos perfeitos. Mas mudamos muito e
somos muito melhores hoje do que éramos há 20 anos.

Para terminar, somos a própria universidade federal dos
trabalhadores, o sonho dos inconfidentes, a profecia e o desejo de
Tancredo Neves, a luta de nossa madrinha Risoleta Neves; mas
somos hoje uma universidade federal por um gesto único, imensurável
e grandioso de Aécio Neves, como ele gosta de afirmar, a mais cara
de suas obras físicas em compreensão e sensibilidade aos anseios do
povo da nossa São João del-Rei e de nossa região dos Campos das
Vertentes.

Como disse Tancredo Neves, ao arrematar seu discurso em março
de 1954, na aula inaugural do curso de Filosofia da Faculdade Dom
Bosco, “e nem se diga que o meu sonho é um sonho vão e um sonho
arrojado”. É, Dr. Tancredo Neves, sua universidade é real. Nossa
UFSJ é sonho de todos nós. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Reitor Helvécio Luiz Reis, da UFSJ, na pessoa de quem

cumprimento o Vice-Reitor e toda a sua diretoria; prezado amigo e
brilhante Deputado Federal Reginaldo Lopes; Exmo. Sr. Rômulo
Viegas, Subsecretário de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais, que também aqui representa o amigo Prefeito Sidney, para
nós Cidinho do Ferrotaco; Exmo. Vereador Adenor Simões Coelho,
representante da Câmara Municipal de São João del-Rei - parabéns,
um Vereador deve ser participativo e colaborar com a administração -;
jovem Sr. Cristiano Tadeu da Silveira, Exmo. Vice-Prefeito de São
João; meu amigo Domingos Sávio, grande e brilhante Deputado desta
Assembléia, autor do requerimento que ensejou esta homenagem;
querido amigo Prefeito Leone Maciel Fonseca, de Sete Lagoas, que
honra e dignifica esta homenagem e vem fazendo uma eficiente
administração naquela cidade; demais Vereadores; homens públicos;
educadores. A terceira idade, a boa idade, a melhor idade - está
escrito ali que a vida não tem idade, mas tem: a universidade está
com 20 anos, e elas são bem mais jovens, senhoras e senhores,
imprensa, funcionários da Casa, quase não sobrou nada para falar.
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O Deputado Domingos Sávio e o nosso Reitor já disseram tudo, por
isso vou acabar repetindo algumas coisas. Repetir coisas boas é bom.
Esse velho sonho que remonta à Inconfidência Mineira, a criação de
uma universidade em São Joâo del-Rei, tomou forma há exatos 20
anos, com o estabelecimento da Fundação de Ensino Superior de Sâo
João del-Rei.

Em 19/4/2002, foi a Funrei transformada em universidade, coroando
esforços de Tancredo Neves, filho tão ilustre da região, quanto de
Tiradentes, o grande mártir de nossa liberdade.

Os cerca de 4 mil alunos de seus 19 cursos, na quase totalidade
noturnos e acessíveis a jovens de todas as origens sociais,
testemunham um ensino de elevado gabarito, acompanhado de
relevantes programas e projetos de pesquisa.

A inovação tecnológica no seio da Universidade Federal de São
João del-Rei já se faz notar, demonstrando alcance nacional e
internacional, com o primeiro pedido de patente de um projeto da
instituição, registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial. Trata-se de um novo processo de modificação de fibra
vegetal para utilização na absorção de metais pesados em resíduos
industriais aquosos. A pesquisa foi desenvolvida no programa
multidisciplinar de física, química e neurociência pela engenheira
química Adalgisa Reis Mesquita.

O alto padrão do quadro profissional da instituição, quase todo
constituído de doutores e mestres, faz fervilhar a vida cultural e
intelectual de uma cidade tão especial em Minas Gerais. Afinal, São
João del-Rei é guardiã de um dos mais valiosos patrimônios mineiros,
tanto histórico quanto cultural e arquitetônico. Sua notável arquitetura
tem origem na arte barroca e colonial do século XVIII, passa pelo
ecletismo do século XIX imperial e alcança o modernismo do século
XX republicano.

Além disso, a cidade registra uma forte tradição musical, com suas
orquestras bicentenárias, a Lira Sanjoanense e a Ribeiro Bastos.

Os principais acontecimentos que pontuam a vida cotidiana são
marcados pelo toque dos sinos de suas igrejas e capelas, esse raro
patrimônio imaterial de nossa cultura, que faz de São João a cidade
onde os sinos falam.
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Mais recentemente, às grandes festas populares, como o carnaval e
as procissões religiosas, veio somar-se o Inverno Cultural da
Universidade Federal de São João del-Rei, que este ano terá sua 20º
edição. Trata-se de um evento verdadeiramente plural, que atinge
diversos públicos, atraídos por seus cursos e oficinas, além de
espetáculos e exposições, paralelos a roteiros gastronômicos e de
ecoturismo.

Neste ano de 2007 teremos um inverno cultural ainda mais
destacado, não só por coincidir com os 20 anos da instituição
universitária, mas também porque o Município foi escolhido, com o
aval da Unesco e dos Ministérios da Cultura e do Turismo, a Capital
Brasileira da Cultura. Durante este ano, a cidade apresentará para
todo o País certamente o que tem de melhor: seus recursos culturais,
turísticos e ambientais.

O passado e o presente de um povo de muitos talentos e cioso de
suas tradições, incluindo ainda o melhor da culinária mineira, têm hoje
mais um marco: a universidade. Este marco junta-se a instituições
pioneiras, com seus renomados educandários, o Instituto Histórico
Geográfico e a Academia de Letras de São João del-Rei.

Aos mestres, alunos e funcionários da universidade, especialmente
ao Reitor Helvécio Luiz Reis, os cumprimentos desta Assembléia, na
comemoração dos 20 anos de uma instituição pública dedicada à
inclusão social e à formação de profissionais altamente capacitados.
De seus bancos escolares, temos certeza, virão novos vultos capazes
de justificar a herança de antepassados como Bárbara Heliodora, a
poetisa da Inconfidência e inspiradora do marido, Alvarenga Peixoto, e
o também festejado escritor Otto Lara Resende. As novas gerações
terão a iluminá-las o sábio exemplo do Presidente Tancredo Neves,
instaurador da Nova República e condutor deste país ao seu retorno à
democracia. Hoje a Universidade Federal de São João del-Rei é, sem
dúvida, mais um baluarte a destacar-se entre a rica herança barroca,
a perene lembrança do ouro do Vale do Lenheiro e a sinfonia de
bronze dos sinos do Carmo, de São Francisco, do Rosário ou da
Catedral do Pilar. No antigo Vale do Rio das Mortes, onde penetram
as mais fundas raízes da mineiridade, a Universidade Federal de São
João del-Rei está escrevendo mais um capítulo dessa história que só
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nos enche de orgulho ao esculpir o melhor de nossa identidade. Muito
obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição de 10/4/2007). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/3/2007
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, Ruy Muniz e Carlos Mosconi
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz
Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Renan Chaves Carreira
Machado, Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, Falências,
Concordatas e Registros Públicos da Comarca de Contagem,
encaminhando, para adoção de providências, documentos relativos à
2ª Delegacia Seccional de Contagem, a qual não tem condições de
permanência humana nas celas, devido à insalubridade e à
promiscuidade a que estão submetidos os presos ali encarcerados;
Marília Moreira de Oliveira, desta Capital, encaminhando “curriculum
vitae” e solicitando ajuda da Comissão; Wanderley Marra, Vereador à
Câmara Municipal de Patrocínio, encaminhando documentos para que
sejam tomadas providências com relação ao suposto abuso de
autoridade praticado por policiais contra o preso Lorisvaldo Rodrigues,
recolhido na cadeia pública de Patrocínio; e Marcos Helênio Leoni
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Pena, Superintendente Regional do Incra-MG, publicado no “Diário do
Legislativo” do dia 22/3/2007. 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 da Deputada Elisa Costa, em que solicita a
realização de audiência pública para se discutir a invasão efetuada
pela Polícia Militar de Minas Gerais à Comunidade - Terreiro Unzo
Atim Nzaze Omin, de religião candomblecista, ocorrida no dia
1º/2/2007, com os convidados que menciona; do Deputado Luiz
Tadeu Leite (2) em que solicita seja enviado ofício à Chefia da Polícia
Civil do Estado, solicitando agilidade na apuração do assassinato do
Prefeito Municipal de Coronel Murta, Sr. Inácio Murta; que seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Inácio Murta,
Prefeito do Município de Coronel Murta, a sua esposa e familiares; do
Deputado Carlin Moura, em que solicita seja designada, em caráter de
urgência, visita da Comissão às dependências do Ceresp, para
averiguar a situação em que se encontra o estudante Willer Grossi
Limborco, preso na manifestação realizada no dia 22/3/2007, pelo Sr.
José Roberto Machado Demétrio, Delegado de Polícia Civil da
Delegacia Especializada do Plantão Interinstitucional - Divisão de
Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente; do Deputado
Durval Ângelo (17) em que solicita seja enviado ofício à
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimôniio
Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais - CPPC - e ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente - CAO-MA -, sugerindo a propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade - Adin - em face da Lei nº 16.133, de 26/5/2006;
seja marcada visita da Comissão à CPPC, para tratar do mesmo
assunto; sejam encaminhadas, ao Ministério Público, ao Colegiado
das Corregedorias, à Corregedoria da Polícia Civil, à Chefia da Polícia
Civil e ao Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, cópias
das notas taquigráficas da audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 19/12/2006, para conhecimento e tomada de
providências quanto a atos abusivos e delituosos supostamente
praticados por policiais civis de Pains contra servidores da Prefeitura
Municipal; sejam encaminhados ofícios à Corregedoria da Polícia Civil
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e à Chefia da Polícia Civil, solicitando a tomada de providências para
a denúncia - apresentada em audiência pública realizada pela
Comissão no dia 19/12/2006, em Pains - de uso irregular de viatura da
Polícia Civil e da viatura descaracterizada Siena prata, placa HAK-
8372, por parte do filho do Superintendente da Polícia Civil, conhecido
como “Totonho”, sob a responsabilidade da Inspetoria da 4ª Delegacia
Regional da Polícia Civil; seja encaminhada, para conhecimento,
cópia das notas taquigráficas da audiência pública da Comissão
realizada no Município de Pains, em 19/12/2006, para a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e para a
Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social - Sedese -; sejam realizadas reuniões
conjuntas das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, para se debaterem os casos de desaparecimento de crianças
e adolescentes no Estado, com convidados que menciona; seja
realizada visita da Comissão ao Presidente do Tribunal de Justiça,
para a efetivação de apelo com vistas a determinar a criação do
Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
conforme determina a Lei Federal nº 11.340, conhecida como Lei
Maria da Penha; seja encaminhado relato elaborado pela Liga
Operária acerca de denúnicas de práticas criminosas contra
trabalhadores rurais, ocorridas em Jacinópolis, no Estado de
Rondônia, à Ouvidoria Agrária Nacional, para as devidas providências;
solicitando a realização de audiência pública no Município de
Bocaiúva para tratar de questões referentes a conflitos agrários na
região, principalmente em relação a trabalhadores rurais atocaiados
recentemente por jagunços armados, conforme cópia de
representação, apresentada pela Comissão Pastoral da Terra; seja
encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil, solicitando providências
quanto ao andamento do inquérito policial em que figura como vítima
o Sr. João Paulo Ferreira Arantes, assassinado no Município de
Cruzília, em julho de 2006; seja realizada visita da Comissão à
Unidade de Atendimento Imediato do Bairro Jardim Alterosa, em
Betim, para prestar solidariedade à Sra. Ilda Aparecida de Carvalho,
que teria sido vitimada por abuso de autoridade policial, quando se
encontrava em serviço nesta unidade, no dia 27/3/2007; seja realizada
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visita da Comissão ao Comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar
de Minas Gerais, para tratar dos fatos que envolvem possível desvio
de conduta policial e abuso de autoridade, já denunciados à
Corregedoria da Polícia Militar do Estado, contra a Sra. Ilda Aparecida
de Carvalho Alexandrino, em Betim, no dia 27/3/2007; seja enviado
ofício à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando
agilidade na apuração dos fatos que envolvem possível desvio de
conduta policial e abuso de autoridade, já denunciados à Corregedoria
da Polícia Militar do Estado, contra a Sra. Ilda Aparecida de Carvalho
Alexandrino, em Betim, no dia 27/3/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Ruy Muniz - João

Leite - Célio Moreira.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/4/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Resolução nºs
1.151/2003, 1.897/2004 e 579/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
Projetos de Lei nºs 10 e 13/2007 (Deputado Gláucia Brandão). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs
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1.151/2003, 1.897/2004 e 579/2007 (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, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 10 e 13/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Hely Tarqüínio - Gláucia

Brandão.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/4/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Hely
Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 2.702/2005 e
Projeto de Lei nº 260/2007 (Deputada Gláucia Brandão) e Projeto de
Resolução nº 3.815/2006 (Deputado Hely Tarqüínio). A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.702/2005 e
3.815/2006 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e Projeto de Lei nº
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260/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 215/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 215/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.184/2003,
proíbe a freqüência e o manuseio por crianças e adolescentes, em
estabelecimentos comerciais, “shopping centers” e clubes de lazer, de
programas informatizados de qualquer espécie de jogo que estimule a
violência.

Publicada no “Diário de Legislativo” de 10/2/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto.

Fundamentação
A proposição em epígrafe apresenta, em seu dispositivo inaugural,

dois comandos que entre si se relacionam. O primeiro deles, com
redação não muito clara, parece proibir as crianças e os adolescentes
de freqüentarem lojas comerciais, “shopping centers” e clubes de lazer
que permitam o uso de programas informatizados com conteúdo de
violência. O segundo comando, este de intelecção mais imediata,
proíbe que as crianças e os adolescentes manuseiem os referidos
programas.

A proposta segue à risca o critério etário para definição de criança e
adolescente, conforme previsto no art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de
13/7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, também conhecido
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pela sigla ECA. A fim de assegurar a eficácia do texto normativo -
aspecto que merece especial atenção na realidade jurídica nacional -,
o projeto ainda estabelece comandos de caráter sancionador para o
caso de transgressão de suas regras principais.

Em síntese, esse é o conteúdo da proposição ora sob análise
jurídica.

De início, observa-se, na forma do inciso XV do art. 24 da
Constituição da República, que a proteção à infância e à juventude é
matéria de competência concorrente. A União fixa normas gerais,
cabendo aos Estados suplementá-las.

Por mais difícil que seja distinguir o que são normas gerais e o que
são normas específicas ou suplementares, o fato é que as primeiras
se consubstanciam, nos dias de hoje, na citada Lei Federal nº 8.069,
de 1990, naquilo que tem a ver com a proteção da infância e da
adolescência.

Procedendo-se à cuidadosa leitura do referido diploma legal,
constata-se que o ECA não tratou - nem deveria tratar - do conteúdo
previsto no projeto em referência, cujo grau de especificidade refoge
ao campo de incidência das normas gerais. Essa constatação remete,
num primeiro momento, à suplementação legislativa estadual.

Acresce que os arts. 74 a 80 do Estatuto trazem, em linhas bem
gerais, proibições com o intuito de evitar que programações culturais
ou eventos que toquem na temática do sexo ou da violência ponham
em risco o saudável desenvolvimento psíquico das crianças e dos
adolescentes e, para além de tudo, confrontem valores éticos e morais
da família e da sociedade.

O art. 79, por exemplo, dispõe que revistas e publicações destinadas
ao público infanto-juvenil não podem conter ilustrações, fotografias,
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas
e munições. Já o art. 80 proíbe a entrada e a permanência de crianças
e adolescentes em estabelecimentos que explorem comercialmente
bilhar e sinuca, bem como em casas de jogos onde se realizem
apostas.

De tudo se vê que a intenção contida na proposta em exame
encontra eco na legislação federal de normas gerais. Preliminarmente,
mas apenas preliminarmente, parece defensável que o Estado exerça
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a sua competência suplementar na matéria, ainda mais porque, na
espécie em discussão, nitidamente se tem em mira a formação de
adultos equilibrados e conscientes dos princípios que devem reger o
bom convívio social.

Todavia, as proibições ora sob análise jurídica, embora pertinentes à
temática da infância e da adolescência - repita-se, esfera normativa
outorgada constitucionalmente aos Estados membros -, enquadram-
se em outra matéria, esta, sim, de competência privativa da União,
indubitavelmente. Conforme dispõe o inciso XVI do art. 21 da
Constituição da República, cabe à União - e somente a ela - “exercer
a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão”.

Ressalte-se que a precitada norma constitucional é específica. Se
ao Estado incumbe, supletivamente, estatuir regras em favor das
crianças e dos adolescentes, competência que abrange os mais
variados assuntos, cabe à União, especificamente, classificar
diversões públicas e programas televisivos e de rádio,
independentemente de quem seja o beneficiário da medida.

A classificação das diversões públicas destinadas a crianças,
adolescentes ou adultos fica a cargo do poder público federal. O
projeto em análise, ao vedar que crianças e adolescentes freqüentem
estabelecimentos que comercializem ou ofereçam gratuitamente
programas informatizados que contenham cenas de violência, bem
como manuseiem, “in loco”, esses programas, acaba estabelecendo
uma espécie de classificação para esse tipo de diversão. Esse é o
resultado concreto da proposição, resultado este que afronta o texto
da Lei Maior na medida em que, desrespeitando o conteúdo expresso
do inciso XVI de seu art. 21, fere o princípio da autonomia político-
administrativa das unidades federativas.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 215/2007.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 324/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Zé Maia e resultante do
desarquivamento do 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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende compelir os estabelecimentos bancários

a adotar medidas que proporcionem mais conforto aos usuários dos
seus serviços. Conforme consta na justificação do projeto, as
instituições financeiras, embora façam pesados investimentos em
tecnologia, continuam sem tomar providências para tornar mais
cômoda a permanência dos consumidores em suas dependências.
Daí a necessidade de obrigar esses estabelecimentos a instalar
sanitários e bebedouros para uso público nas agências e nos postos
de atendimento.

Tal obrigação, entretanto, já se encontra prevista na Lei nº 14.235,
de 26/4/2002, cujo art. 4º é claro ao estabelecer que “o
estabelecimento bancário é obrigado a instalar banheiro e bebedouro
para os clientes”.

É bem verdade que a referida disposição legal não tem sido
cumprida pelos agentes financeiros no Estado, situação que motivou o
pedido de providências, por parte do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, ao Ministério Público, órgão
encarregado da proteção e defesa do consumidor no Estado.

Remanesce, contudo, na proposta original, a perspectiva de
aprimoramento das normas que regem o atendimento público aos
usuários dos serviços bancários, na parte que diz respeito à
adaptação dos bebedouros e dos sanitários para o atendimento às
pessoas portadoras de deficiência. A Lei nº 11.666, de 9/12/94, que
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
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deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo com o
estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I,
da Constituição Estadual, é aplicável ao caso em análise.

Ocorre que a referida norma não trata especificamente das questões
relativas aos bebedouros, aos sanitários e aos assentos individuais
para clientes dos estabelecimentos bancários, o que torna passível a
formulação do Substitutivo nº 1, no final deste parecer.

A adoção das medidas constantes no substitutivo, a propósito,
acolhem as idéias dos relatores do projeto quando da tramitação,
nesta Casa, do Projeto de Lei nº 2.221/2005.

Conclusão
Com fundamento nos argumentos expendidos, concluímos pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº
324/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 4º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe

sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - O estabelecimento bancário é obrigado a instalar banheiro,

bebedouro e assentos individuais para os clientes.
Parágrafo único - Os equipamentos a que se refere o ‘caput’ deste

artigo deverão adequar-se às necessidades do portador de deficiência
física.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/4/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Zezé Perrella, notificando sua ausência do País no

período de 2/4/2007 a 13/4/2007. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Vanda
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Miranda de Bessas, ocorrido em 6/4/2007, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Colégio Loyola pelas comemorações dos 64 anos de

sua fundação (Requerimento nº 10/2007, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso ao Pampulha Iate Clube pelas comemorações dos 46

anos de sua fundação (Requerimento nº 15/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep -
pelas comemorações dos 33 anos de sua fundação (Requerimento nº
16/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Rio das Velhas - Amev - pelas comemorações dos 29 anos de sua
fundação (Requerimento nº 17/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto pelas
comemorações dos 81 anos de sua fundação (Requerimento nº
19/2007, do Deputado Doutor Viana);

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 (Requerimento nº 20/2007, do
Deputado Irani Barbosa);

 de congratulações com a comunidade de Senador José Bento pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 42/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras
pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento nº 43/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 44/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);
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de congratulações com a comunidade de Consolação pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 45/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São Sebastião da Bela
Vista pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento nº 46/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São João da Mata pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 47/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Nova Lima por ocasião dos
seus 306 anos de fundação e pelo transcurso do 116º aniversário de
sua emancipação político-administrativa (Requerimento nº 49/2007, do
Deputado Carlin Moura);

de congratulações com o Sr. Geraldo Alves Coutinho pelo
recebimento da mais alta condecoração do Município de Ouro Fino, o
troféu “O Bateador” (Requerimento nº 64/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Datas pelo transcurso do
44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 73/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 74/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 75/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Três Marias pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 76/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelo
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transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 77/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Felício dos Santos pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 78/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé
pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento nº 79/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Monjolos pelo transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 80/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Inimutaba pelo transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 81/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Secretaria de Educação pelo destaque de Minas
Gerais no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico - Saeb,
conforme divulgado pelo MEC (Requerimento nº 82/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Espinosa pelo transcurso
do 83º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 92/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Francisco Dumont pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 93/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Grão-Mogol pelo
transcurso do 49º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 94/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ibiaí pelo transcurso do
44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 95/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Rubelita pelo transcurso
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do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 96/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Varzelândia pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 97/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 98/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Guimarânia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 102/2007, do Deputado Chico
Uejo);

de congratulações com a comunidade de Lagamar pelo transcurso
do aniversário de emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento nº 103/2007, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com a comunidade de Lagoa Formosa pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 104/2007, do Deputado Chico
Uejo);

de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 105/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelo transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 106/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Rotary Clube de Cruzília pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 108/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao Rotary Clube pelo transcurso do Dia do Rotariano
(Requerimento nº 116/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 123/2007, do Deputado Paulo
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Cesar);
de congratulações com a comunidade de Igaratinga pelo transcurso

do aniversário de emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento nº 124/2007, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 125/2007, do Deputado Paulo
Cesar);

de congratulações com a comunidade de Capitão Enéas pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 136/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 137/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo transcurso
do 45º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 138/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Rotary Clube de Cristais pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 141/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a comunidade de Albertina pelo transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 147/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo transcurso
do 258º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 148/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Associação dos Serventuários da Justiça
do Estado de Minas Gerais - Serjus - pela passagem dos 71 anos de
sua fundação (Requerimento nº 149/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Eduardo Generoso por sua eleição
como Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas
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Gerais (Requerimento nº 150/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de louvor à Prefeitura Municipal de Guimarânia pela realização da 2ª

Expô Guimarânia (Requerimento nº 153/2007, do Deputado Elmiro
Nascimento);

de congratulações com o Colégio Imaculada Conceição da Rede
Filhas de Jesus de Leopoldina pelo resultado obtido no Enem-2006
(Requerimento nº 155/2007, do Deputado Braúlio Braz);

de congratulações com a comunidade de Engenheiro Caldas pelo
transcurso do 44º aniversário de emancipação do Município
(Requerimento nº 156/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Rotary Clube de Mateus Leme pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 160/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 161/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Oliveira pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 162/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Pains pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 163/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Lavras pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 164/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Machado pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 165/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Formiga pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 166/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Guaxupé pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 167/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Itapecerica pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 168/2007,
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do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu pela passagem

do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 169/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Itaúna pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 170/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da Prata pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 171/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Arcos pela passagem do
Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 172/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Cambuquira pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 173/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Candeias pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 174/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 175/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Caxambu pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 176/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Cláudio pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 177/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Divinópolis pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 178/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Elói Mendes pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 179/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Cambuí pela passagem
do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 180/2007, do
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Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com o Rotary Clube de Bom Sucesso pela

passagem do Dia Nacional do Rotariano (Requerimento nº 181/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de Caldas pelo transcurso do
184º aniversário desse Município (Requerimento nº 196/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais
pelo 92º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 197/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Patrocínio pelo 165º
aniversário desse Município (Requerimento nº 199/2007, do Deputado
Deiró Marra);

de congratulações com a Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor e do Trabalhador pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor (Requerimento nº 203/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com o Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor - Procon Estadual - pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor (Requerimento nº 204/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Associação Nacional de Assistência ao
Consumidor e Trabalhador - Anacont - pela passagem do Dia Mundial
do Consumidor (Requerimento nº 205/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Associação Nacional de Defesa do
Consumidor - Andecon - pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor (Requerimento nº 206/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Comissão de Defesa do Consumidor da
OAB-MG pela passagem do Dia Mundial do Consumidor
(Requerimento nº 207/2007, do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao Sr. Frederico Ozanan Machado Durães por sua posse
como Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia (Requerimento nº
210/2007, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Rodrigues, ex-Vereador
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e ex-Prefeito de Itanhomi e ex-Prefeito de Capitão Andrade
(Requerimento nº 215/2007, do Deputado José Henrique);

de congratulações com o Colégio Marista São José pelos 50 anos
de sua fundação (Requerimento nº 218/2007, do Deputado Ruy
Muniz);

de repúdio à aprovação das novas regras para o fundo partidário e à
volta da cláusula de barreira na Comissão de Justiça (Requerimento
nº 221/2007, da Comissão de Participação Popular);

de aplauso aos policiais militares a seguir relacionados, em razão de
sua participação em operação policial no dia 8/2/2007: Cabos PM
Wanderson de Oliveira Costa, Alberto Luiz Alves e Edeval da Silva
Nuvem, 3º-Sgt. PM Nilton José Silvano, 2º-Sgt. PM Geraldo da Rocha
Nascimento, 1º-Sgt. PM Hélio Barbosa da Silva e 1º-Ten. PM
Leonardo Diego Silva (Requerimento nº 322/2007, da Comissão de
Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, em razão de sua
participação em operação policial no dia 5/3/2007, que culminou na
apreensão de 810 kg de maconha, nas proximidades do Distrito de
Torreões, em Juiz de Fora (Requerimento nº 323/2007, da Comissão
de Segurança Pública);

de congratulações com o Deputado Federal Marcos Montes por sua
eleição para Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados
(Requerimento nº 327/2007, da Comissão de Política Agropecuária).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 450/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
42/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
279/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - 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 Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso -  Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo



886

mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

450/2007, do Deputado José Henrique, que transfere sede de
entidade educacional para a Capital do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputa dos que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 450/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Educação

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 42/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Curvelo o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 279/2007, do Deputado
Célio Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Corinto o imóvel que específica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a apro vam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 279/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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 extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 1.684/2004; discurso do Deputado Durval Ângelo;
questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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 - Carlin Moura - Carlos Mosconi
- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico  Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio
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- Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 42, 279 e 450/2007, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje de manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 1.684/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao
exercício de 2003. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
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projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Concedo um aparte ao Deputado

Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de saber se o

parecer sobre as contas do Tribunal de Contas foi emitido nesta
legislatura ou na legislatura passada, pois não me recordo de
nenhuma reunião realizada recentemente. Seria interessante que
fosse distribuído pela Casa o avulso ou pelo menos uma síntese do
parecer, pois, afinal de contas, isso é algo diferente para nós.
Estamos julgando as contas do Tribunal de Contas, e não me recordo
de nenhum pronunciamento, nenhuma análise da matéria feita
recentemente.

Talvez o pronunciamento do Deputado Durval Ângelo possa
esclarecer essas dúvidas, pois é, no mínimo, inusitado, “sui generis”,
julgar as contas do Tribunal de Contas sem saber o que há nessa
conta. Trata-se de uma conta que não é desta legislatura, mas da
legislatura passada. Portanto estou perdido. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Perfeitamente. Mas antes disso, eu
poderia esclarecer ao nobre colega que esse parecer é da legislatura
passada e foi publicado no “Diário do Legislativo”, no dia 27/5/2004.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Foi proferido pelo
Deputado Ermano Batista.

O Deputado Durval Ângelo - Já que seria importante, aconselho que
todos os Deputados tenham acesso ao processo todo. Mas se alguém
quer melhor esclarecimento sobre a matéria, é interessante requerer
também uns dois ou três discursos que o Deputado Toninho Andrada
fez quando era Deputado, antes de ser Conselheiro, a respeito da
apreciação das contas. Temos algumas peças e alguns discursos bem
esclarecedores.

Concederei o aparte, mas a estranheza diante do inusitado,
demonstrada pelo colega Deputado Carlos Pimenta, é a mesma
surpresa que este Deputado teve ao ler o relatório da Comissão de
Constituição e Justiça, o voto do Deputado Ermano Batista. É
interessante que, ao final do voto, temos uma pérola em direito, que
ainda tem que ser compreendida pelos juristas deste país.

No antepenúltimo parágrafo, assim se expressa o parecer:
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“Importante também registrar que o Tribunal não está sujeito ao
controle externo”. Isso por uma norma interna e regimental do próprio
Tribunal, porque estabelecemos, na Constituição Estadual, no art. 73,
§ 1º, item II, e pelo “caput” do art. 76, que o Tribunal de Contas do
Estado é o órgão auxiliar da Assembléia Legislativa. Entendemos que
isso é esclarecedor. Todos os poderes estão sujeitos à fiscalização
desta Assembléia, principalmente aquele que a Carta mineira
estabelece como órgão auxiliar do nosso Poder.

É interessante que há outra resolução interna do Tribunal que retira
pensionistas e aposentados do cálculo para a questão do limite dos
gastos constitucionais estabelecidos, o que, de alguma forma direta,
favorece o próprio Tribunal.

Mas continua este famoso antepenúltimo parágrafo dizendo assim:
“O envio trimestral a esta Assembléia do relatório de atividades utiliza
a mesma linha da abordagem quantitativa”. E podemos ver que o
relator, um pouco atrás, fala também do quantitativo. Diz que não
houve um detalhamento das despesas do Tribunal nem um resultado
qualitativo das suas inspeções.

Mas continua o parecer: “Que não é suficiente e não supre a
necessidade de fiscalização e de acompanhamento externo que a
sociedade demanda. Observa-se, na leitura do relatório anual de
atividades, por exemplo, além dos mesmos dados estatísticos, uma
extensa relação das suas competências e procedimentos contidos no
seu Regimento Interno”.

O Tribunal não enviou à Assembléia a sua prestação de contas. E
acredito que tenhamos aqui ex-Prefeitos e ex-Prefeitas que sofreram o
rigor do Tribunal, e futuros Prefeitos e Prefeitas. O Tribunal
encaminhou para a Assembléia só relatórios estatísticos e quadros
comparativos, o que é um verdadeiro absurdo.

Mas vejam o parecer ainda mais: “Assim não se podem verificar os
detalhes da execução do orçamento do Tribunal, não se pode verificar
o controle dos atos de gestão do Tribunal, não se pode verificar” -
pasmem os senhores - “os procedimentos licitatórios do Tribunal”.
Sabemos o que aconteceria se alguém aqui, Prefeito ou Prefeita, não
encaminhasse procedimentos licitatórios ao Tribunal.

E diz mais o relatório: “Não se podem verificar os resultados
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alcançados nas auditorias e fiscalizações que julgamos fundamentais
em uma prestação de contas”.

Então, Deputado Carlos Pimenta, deu-se parecer de quê? De um
belo relatório, de uma carta de intenções, e esta Casa depois
manifestou um parecer, ao final, contraditoriamente, ao grande
parlamentar, ao grande Deputado que foi o Ermano Batista, alguém a
quem respeito muito, como também a todos os seus colegas. Toda a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou...
Como, no final, deu-se um parecer, com essas limitações do
antepenúltimo parágrafo, pela aprovação das contas do Tribunal?

Deputado Lafayette de Andrada, Deputado e irmão do Deputado
citado no início, que também usava uma expressão instituída por este
Deputado, há 12 anos, quando dizia “tribunal faz-de-contas”. Em
2004, ele usou muito essa expressão. Com toda certeza, você tem
direito a este aparte, na frente de qualquer outro Deputado. À vontade.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Ele foi para lá para
deixar de fazer de conta. Exa., quero dizer o seguinte: o Tribunal de
Contas, como qualquer órgão e como V. Exa. disse no início das suas
palavras, precisa ter submetidas suas contas a esta Casa sim. A Lei
de Responsabilidade Fiscal é muito clara quanto a isso, sobretudo
quanto ao Tribunal de Contas, um órgão auxiliar da Assembléia
Legislativa. Ainda não discutirei o mérito do parecer, porque estou
como orador inscrito e quero acompanhar seu raciocínio, mas quero
dizer que, como lembrou o Deputado Carlos Pimenta, é necessário
que o Tribunal tenha as suas contas aprovadas por nós. Não tenho
agora, neste momento, elementos para estudar com mais
profundidade o parecer do relator, visto que ele foi exarado na
legislatura passada, quando ainda não estávamos nesta Casa. Mas é
importante que nos debrucemos sobre ele com profundidade, para
que possamos fazer uma avaliação, correta, justa e serena sobre as
contas daquele Tribunal. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Então, estamos em uma peça
surrealista com nome de “contas”, que estão na ementa que todos
receberam para votar. Nós votaremos uma carta de intenção. O
Tribunal não enviou para esta Casa, como diz o Ermano, e é
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verdade... Ele só enviou dados estatísticos, e ainda fez questão de
colocar suas competências que estão no Regimento Interno,
competência que, de certa forma, o blinda de ter de prestar conta à
sociedade mineira, porque, quando falamos em Assembléia
Legislativa, nos referimos ao povo, à sociedade mineira.

Imagino se o Deputado Carlos Mosconi, na Fhemig, encaminhasse
para o Tribunal, em vez dos procedimentos licitatórios, dos resultados
das contas bancárias e, de todos seus procedimentos administrativos,
um relatório: “Eu, Carlos Mosconi, à frente da Fhemig...”; e este bonito
relatório, trimestralmente... O Ermano teve talvez dificuldade em
grampear todos os relatórios trimestrais. Então, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, devemos debruçar-nos mais sobre essa matéria. Temos
de pedir diligência e complementação das informações.

Imaginem, Srs. Deputados, se o Rômulo Veneroso, Presidente da
Câmara Municipal de Betim, ao prestar contas de sua gestão, fizesse
o mesmo procedimento que o Tribunal de Contas. Com toda certeza,
ficaria reprovado, levaria bomba e hoje teria problemas até na sua
gestão como Deputado Estadual. Imaginem se o Prefeito Ronaldo, em
Itabira, em vez de enviar os balancetes bancários, a conferência de
tudo, mandasse simplesmente um relatório assinado por ele? No caso
do Tribunal - pasmem os senhores -, os relatórios encaminhados para
cá são assinados pelo Presidente, mas foram elaborados por
funcionários do Tribunal. Imagine, Prefeito Ronaldo, se você
mandasse os relatórios feitos pelos seus funcionários ao Tribunal de
Contas.

Então, não temos elementos para apreciar. Se o fizéssemos,
estaríamos apreciando um peça de ficção, fazendo um engodo,
enganando a nós e também à sociedade.

Com toda certeza, o Deputado Sebastião Costa lembrou-se muito
bem do rigor das inspeções do Tribunal quando foi Prefeito de Divino.
Compete a nós fazer essas inspeções, porque o Tribunal de Contas é
nosso órgão auxiliar. Para que todos possam apreciar essa prestação
de contas, vou pedir a verificação de quórum. Até para a
argumentação de qualquer questão, temos de analisá-la atentamente.
Vou pedir a suspensão da reunião, porque gostaria que estivessem
aqui os 77 Deputados, para me ouvirem e para ouvirem o Deputado
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Lafayette de Andrada, porque estamos diante de uma peça de ficção.
Se alguém achar que estamos exagerando, olhem a prestação de
contas do Tribunal de Contas. Aqui estão incluídos alguns pareceres
da Assembléia. Se encaminharam ao Tribunal um relatório dessa
densidade, penso que alguns Prefeitos tiveram de alugar carro ou
caminhão, de Sabará, com toda certeza, para levarem essa prestação
de contas. Talvez, na Fhemig, algumas kombis foram cheias com as
licitações.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Já desconfiava que as
coisas deveriam ocorrer dessa forma. Quando fiquei sabendo que
estava em pauta não somente uma prestação de contas, mas duas,
2003 e 2004, levei um susto. Quem promove a pauta é o Presidente
desta Casa. Acho que V. Exa. está coberto de razão.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, no mínimo, esta

legislatura teria de analisar essas contas, por meio da comissão
competente. Ela deveria rever essas contas, não que tenhamos
desconfiança dos Deputados do passado, mesmo porque
conhecemos bem o Ermano Batista, um dos maiores juristas que esta
Casa já teve, extremamente consciente e competente. Na verdade,
acho que essa revisão é, no mínimo, cautelosa.

Além do mais, tomei conhecimento agora de que, há dez anos, o
Tribunal de Contas não analisa as contas da Assembléia. O Deputado
Rêmolo Aloise, que militou muitos anos na Mesa, passou-me essas
informações. E vira tudo uma confusão. O Tribunal de Contas julga as
contas dos Municípios, que, em última análise, não valem nada. Se a
Câmara quiser derrubar o parecer do Tribunal de Contas, poderá fazê-
lo. Ele julga as contas da Assembléia, mas, há bastante tempo, essa
prestação não aparece. Estamos julgando contas de uma legislatura
passada, que já caiu no esquecimento. Acho que temos de rever isso,
não que tenhamos desconfiança. Acho que, se não nos sentirmos
satisfeitos com o envio da documentação, poderemos solicitar, pelo
menos, informações mínimas. O Tribunal não é o órgão auxiliar desta
Casa? Acho que esta Casa tem direito a maiores informações.

Além do mais, temos no Tribunal ex-colegas, como Antônio Carlos
Andrada, Wanderley Ávila, Simão Pedro, Elmo Braz. A maioria são ex-



894

Deputados, que, no passado, também se sentiram no direito de ter
mais informações. Temos aqui o Deputado Sebastião Helvécio, do
nosso Partido, um dos maiores conhecedores das questões
tributárias, futuro membro do Tribunal de Contas. Com toda sua
bagagem, ele vai para o Tribunal. Já estamos fazendo sua campanha,
Tião, pois acho que você merece isso. Mas acho, Deputado Durval
Ângelo, que você tem razão. Não devemos aprovar hoje essas contas,
devemos conversar novamente com a Mesa Diretora, para que esta
Casa possa, pelo menos, rever os pareceres da legislatura passada.
Temos de passar informações à turma nova que vem aí. Estamos de
acordo. Solicitamos que possamos rever as contas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Durval Ângelo,
quero fazer uma ponderação. Em primeiro lugar, concordo com V.
Exa. e com os demais Deputados que é um ato de extrema
responsabilidade analisar contas. Essa é uma das funções deste
Poder, que considero tão importante quanto a função de legislar. É
comum que o cidadão menos atento às funções do Poder Legislativo
entenda que, por chamar-se Poder Legislativo, sua função restringe-
se a legislar. Na verdade, votamos e legislamos, aprovando ou não as
contas. Mas temos de fazer algo mais: temos de exercer nossa função
constitucional de fiscalizar.

Concordo com V. Exa. que não pode pairar dúvida sobre a
competência da Assembléia Legislativa para fiscalizar, analisar e
aprovar as contas do Tribunal de Contas, assim como do próprio
Poder Executivo. Também é dever da Assembléia autogerir-se, com a
responsabilidade de quem usa o dinheiro público.

Por outro lado, gostaria de fazer uma ponderação. Acompanhei o
trabalho do Deputado Ermano Batista. Em que pese ser razoável
discutirmos a conveniência e a necessidade de aperfeiçoar alguns
métodos de acompanhamento da execução orçamentária e, portanto,
da fiscalização do uso do dinheiro público, tanto no Tribunal de
Contas, como na Assembléia, no Poder Judiciário e no Poder
Executivo, é importante que não ocorram situações como essa
mencionada pelo Deputado Carlos Pimenta de que há contas da
Assembléia Legislativa que há décadas não têm um parecer ou uma
análise detalhada do Tribunal. Isso não é saudável para um Tribunal
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que tem como função precípua acompanhar e fiscalizar as contas em
que se aplica o dinheiro público de todas as entidades, instituições e
entes no âmbito estadual, inclusive Prefeituras, autarquias, e assim
por diante.

Mas o que pondero em favor do Deputado Ermano Batista, e sei que
V. Exa. em momento algum faltou com a consideração a ele...

O Deputado Durval Ângelo - O senhor não estava presente no início,
quando fiz um registro.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Acompanhei seu
pronunciamento porque eu estava na Casa e dirigi-me ao Plenário. V.
Exa. sempre primou pela consideração e respeito com o Deputado
Ermano Batista e com todos os colegas desta Casa. Estou referindo-
me a isso para dizer que não só acompanhei o trabalho do Deputado
Ermano Batista, que emitiu o parecer pela aprovação das contas,
como também faço esta análise, embora não de forma tão
aprofundada como V. Exa. faz neste momento. Estou seguro de que
devemos aprofundar a reflexão sobre as contas que nos foram
remetidas. Se necessário for, ampliaremos este debate não apenas
nesta reunião. Com certeza devemos cumprir nossa missão.

Analisar pela aprovação ou pela rejeição é também cobrar do
Tribunal de Contas que cumpra seu dever em relação às contas da
Assembléia. É nesse nível que nos devemos posicionar, até porque a
harmonia é fundamental entre órgãos que têm uma função
complementar. O Tribunal é um órgão de apoio, de função
complementar, principalmente em relação à Assembléia fiscalizar.

Concluindo, Deputado Durval Ângelo, entendo que devemos
aprofundar essa análise, mas emitir nosso parecer.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Durval
Ângelo, V. Exa. traz elementos importantes que precisam ser
aprofundados. Devido à importância da matéria, sugiro a V. Exa. que
solicite a verificação de quórum e, não havendo quórum, que a
reunião seja encerrada, de plano, para aprofundarmos essa matéria.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Durval Ângelo,
concordo com V. Exa. Acho que, especialmente para os novos
Deputados, não há condições de analisar contas sem ter nem sequer
a cópia do parecer. Peço mais ao Sr. Presidente. Gostaria de ver toda
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a prestação de contas, porque foi assim que fizeram comigo em dois
mandatos de Prefeito. Quero todas as contas, detalhadamente.
Gostaria de verificá-las e apreciá-las com cuidado e com esmero,
porque sofri muito com o Tribunal de Contas. Sofri tanto que V. Exa.
nem sabe. Quando o prédio do Tribunal funcionava na Praça Sete de
Setembro, trouxe duas “kombis” de documentos, que sumiram. E eu,
fora do mandato, fui obrigado a contratar pessoas e a pagar por fora,
na Prefeitura, para refazer a prestação de contas de uma Prefeitura.

Acho que V. Exa. está fazendo um pronunciamento muito
importante. Na discussão que faremos lá na frente, gostaria de saber
por que tem de ser tribunal, e por que não é conselho de contas. Da
mesma forma, por que havia uma promotoria especial para apurar
crimes de Prefeitos, quando não há promotoria especial para apurar
crime de Juiz, de Delegado, de Promotor de Justiça? V. Exa. está
coberto de razão, tem meu integral apoio. Sr. Presidente, não quero
só o parecer, quero as contas integrais, porque gostaria de analisá-los
com cuidado e com muito carinho.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, na concordância com os

Deputados e aliado a todos os argumentos, solicito o encerramento,
de plano, da reunião, para uma reflexão maior de todos nós.

O Sr. Presidente - Em resposta à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Carlos Pimenta, a Presidência presta os seguintes
esclarecimentos: em primeiro lugar, os pareceres e o inteiro teor do
projeto foram publicados no “Minas Gerais” e estão na internet, na
página da Assembléia; em segundo lugar, o projeto não foi arquivado
na legislatura passada, porque existe exigência constitucional para
apreciação dessa matéria pela Assembléia Legislativa; e em terceiro
lugar, as etapas previstas do art. 216 ao art. 221 do Regimento
Interno, que se referem às etapas já cumpridas, não devem mais
voltar para serem votadas novamente na Comissão de Fiscalização
Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
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amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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: 309, 318, 324, 330, 341, 342, 348, 352,
376, 377, 383, 386, 387, 390, 392, 393, 396 e 404/2007 (Deputado
Gilberto Abramo); 305, 320, 327, 334, 338, 346, 347, 357, 365, 370,
375, 385, 397, 400 e 402/2007 (Deputado Sebastião Costa); 308, 316,
317, 326, 331, 336, 337, 345, 351, 359, 363, 371, 381, 389, 394, e
405/2007 (Deputado Delvito Alves); 313, 321, 325, 335, 339, 353, 368,
380, 382 e 399/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 315, 319, 329,
333, 344, 349, 350, 356, 358, 360, 366, 379, 388, 391 e 398/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 306, 312, 323, 328, 332, 354, 362, 367,
372, 374, 378, 384, 395, 401, 403, 406 e 407/2007 (Deputado
Sargento Rodrigues) e 314, 322, 343, 355, 361, 364, 369 e 373/2007
(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. Os Projetos de Lei nºs
129, 174, 187 e 285/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O
Presidente informa que continua em discussão o Projeto de Lei nº
84/2007, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade (relator: Deputado Delvito Alves), neste
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momento, o Deputado Hely Tarqüínio apresenta requerimento
solicitando o adiamento de discussão do referido projeto, que é
aprovado. 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 96/2007 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); 73, 172,
213 e 227/2007 na forma do Substitutivo nº 1, 134 com as Emendas 1
e 2, 136, 144 e 181, os dois últimos com a Emenda nº 1 e 360/2007
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 132 e 301/2007 estes na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 139/2007 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 219/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
279/2007 com a Emenda nº 1 e 325/2007 (relator: Dalmo Ribeiro
Silva); 323/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
nºs 166 e 193/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 167, 183, 211 e 221/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 115, 182, 189, 194, 199, 206 e 290/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 190, 191, 204, 229 e 300/2007 (relator:
Deputado Delvito Alves); 299/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Hely Tarqüínio, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1 do Projeto de Lei nº 122/2007, no 1º turno, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 238 e 239/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº 230/2007 é
retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto
de Lei nº 281/2007 e ao autor o Projeto de Lei nº 318/2007. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
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por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 246 e 253/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
249/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 256 e 282/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 258 e 280/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 277/2007 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 173/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). O Projeto de Lei nº 179/2007 é retirado de pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nºs 248, 255, 273, 274, 303, 313, 317 e 384/2007 e
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº
269/2007. É aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
em que solicita seja formulado apelo às Comissões de Constituição e
Justiça de todas as Assemblèias Legislativas do País com vistas a se
discutirem ações proativas em favor do agronegócio nacional.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio -

Gilberto Abramo - Carlos Pimenta.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da Comissão
de Direitos Humanos; os Deputados Sargento Rodrigues, Paulo Cesar
e Luiz Tadeu Leite, membros da Comissão de Segurança Pública.
Estão presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e o
Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e esclarece que
não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião dessas
Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina à
realização de audiência pública para conhecer e debater as
dificuldades de implantação da Lei nº 11.340, de 7/8/2006 (Lei Maria
da Penha). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Hélcio Valentim, Desembargador representando o
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; Olívia de Fátima Braga Melo, Titular da Delegacia
Especializada de Crimes contra a Mulher, representando os Srs.
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, e
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado;
Laís Maria Costa Silveira, Promotora de Justiça, Promotora de Defesa
da Violência Doméstica e Familiar, representando o Sr. Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça; Heverton Flávio Ronconi da
Rocha, Defensor Público, representando a Sra. Marlene Oliveira Nery,
Defensora Pública-Geral do Estado; Jovita Levy, Vice-Presidente do
Movimento Popular da Mulher - MPM; Raulina Maria Adissi, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas e membro da
Comissão de Assitência Social e Direitos Humanos; Virgília Rosa,
Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres do
Governo do Estado; e Eliana Piola, Superintendente de Planos e
Projetos da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para
Mulheres do Governo do Estado, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, que 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 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. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Sargento
Rodrigues, em que solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a tomada de providências
imediatas para a criação do Juizado da Violência Doméstica e Familiar
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contra a Mulher, conforme o disposto na Lei nº 11.340, de 7/8/2006
(Lei Maria da Penha). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião conjunta, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Zé Maia - Lafayette

de Andrada - Gustavo Valadares - Sargento Rodrigues.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/4/2007

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Roberto Carvalho, Luiz Tadeu Leite e Jayro Lessa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a eventual formação de cartel por parte dos
revendedores de combustível em Belo Horizonte, conforme recentes
denúncias publicadas na imprensa; e comunica o recebimento de
correspondência do Sr. Alisio Vaz, Vice-Presidente Executivo do
Sindicom, informando que o Sr. Helvio Rebeschini, Diretor de Defesa
da Concorrência do Sindicom, representará esse sindicato nesta
reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Amauri Artmos da Mata, Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor; Rubem Accioly Pires, Chefe de Divisão da Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça; a Sra. Teresa Célia
Pacheco de Melo, Chefe da Coordenadoria de Defesa da
Concorrência da ANP; os Srs. Sérgio de Matos, Presidente da
Minaspetro; Hélvio Rebeschini, Diretor de Defesa da Concorrência do
Sindicom; Feliciano Abreu, Diretor Executivo do Mercado Mineiro; e
Paulo Emílio de Oliveira, responsável pela pesquisa de preço do
Procon Assembléia, que são convidados a tomar assento à mesa.



902

Registra-se também a presença dos Srs. Ciro Augusto Piçarro, Diretor
da Minaspetro; Leonardo Canabrava Turra, advogado da Minaspetro;
e Antônio Rodrigues Silva Filho, advogado do Sindicom. O Presidente,
Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos demais Deputados e convidados para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Fábio Avelar.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/4/2007
Às 9 horas, 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 apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento, em 1º turno,
dos Projetos de Lei nºs 96/2007 (relator: Deputado Paulo Cesar) e
139/2007 (relator: Deputado Leonardo Moreira). 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
208, 216, 217 e 242/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Registra-se a chegada dos Deputados Luiz Tadeu Leite e
Weliton Prado. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e
Durval Ângelo (2), em que pedem que as Comissões de Direitos
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Humanos e Segurança Pública se reúnam para debater e investigar,
em audiência pública, o desaparecimento de pessoas no Estado; e
seja realizada visita ao Presidente do Tribunal de Justiça para solicitar
agilidade na criação do Juizado Especial de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; Délio Malheiros, em que pede seja enviado
pedido de providência ao Secretário de Defesa Social para a
instalação de uma delegacia especializada em crimes contra a mulher
no Município de Além Paraiba; e Paulo Cesar, Délio Malheiros, Luiz
Tadeu Leite e Sargento Rodrigues, em que pedem seja realizada
visita ao Governador do Estado para tratar de assuntos referentes à
segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/4/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa, Carlos Pimenta (substituindo este ao
Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do PDT) e
Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 421, 429, 431, 432, 436,
442, 448, 455, 461, 465, 467, 469, 470, 475, 480, 489, 493, 499, 508,
516, 525 e 528/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 416, 419, 424, 426,
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433, 438, 440, 441, 452, 457, 460, 476, 479, 482, 483, 486, 491,494,
501, 504, 513, 517, 521, 524 e 530/2007 (Deputado Sebastião Costa);
408, 427, 437, 443, 462, 468, 472, 473, 481, 484, 495, 510, 511, 519 e
523/2007 (Deputado Delvito Alves); 409, 412, 418, 449, 450, 453, 454,
474, 505, 515 e 520/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 411, 413,
414, 415, 428, 430, 444, 446, 447, 451, 458, 459, 464, 466, 471, 485,
490, 492, 498, 502, 509, 512, 522 e 527/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 422, 423, 425, 435, 439, 445, 463, 477, 478, 487, 488,
496, 497, 500, 506, 507, 514 e 518/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); 410, 417, 420, 434, 503 e 529/2007 (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. 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 225 e 267, ambos na forma do Substitutivo nº
1, 160, este com as Emendas 1 e 2 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 362/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Carlos
Pimenta, em virtude de redistribuição); 382, este com a Emenda nº 1,
226 na forma do Substitutivo nº 1, 380 e 450/2007, este último com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projeto de
Resolução nº 361/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição); 122, este na forma do Substitutivo nº 1, e
329/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 262, este na forma do
Substitutivo nº 1, 291 e 322/2007, ambos com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 320/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 91,
185, 196, 203, 207, 217, 220, 243 e 288/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 112, 212, 214, 233, 241 e 284/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 239 e 270/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 264, 286 e 297/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 89, 215, 296 e 302/2007,
no 1º turno, deixam de ser apreciados, em virtude de prorrogação de
prazo solicitada pelos relator, Deputado Gilberto Abramo. São
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aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº
120/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); ao Instituto
Estadual de Florestas o Projeto de Lei nº 272/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os
Projetos de Lei nº s 327/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa),
386 e 383/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 454/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e à Prefeitura Municipal de
Visconde do Rio Branco o Projeto de Lei nº 455/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Os Projetos de Lei nºs 174 e 483/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade na forma do
Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 265/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 374 e 378/2007, no 1º turno,
deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 128/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 312/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 341, 343 e 355/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). O Projeto de
Lei nº 179/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Após discussão
e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei nºs 240, 316, 364/2007, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 306, 395,
401, 403, 406 e 407/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
377/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 250, 259, 315, 319, 339,
352, 357, 358, 379, 385, 390, 398, 399, 400, 402 e 404/2007; à
Secretaria de Estado de Educação os Projetos de Lei nºs 375 e
321/2007; e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 245 e 388/2007. É
aprovado requerimento de autoria do Deputado Hely Tarqüínio em
que solicita seja marcada reunião de trabalho entre os membros da
Comissão de Constituição e Justiça, o Vice-Governador do Estado e o
Secretário de Estado de Fazenda, com a finalidade de se discutir a
viabilidade de mudanças em médio prazo, das alíquotas de ICMS, de
forma sistêmica e não pontual. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Fábio Avelar -

Delvito Alves.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

3/4/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Paulo Guedes e Dalmo Ribeiro
Silva (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos
Pimenta e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir a situação dos trechos de rodovias federais que
interligam o Circuito das Águas, no Sul de Minas, especialmente a BR-
460, e as ações necessárias a sua recuperação. O Presidente acusa o
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recebimento do Projeto de Lei nº 172/2007, no 1º turno, para o qual
designou relator o Deputado Gil Pereira. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wilton de Alvarenga Viana
Batista, Supervisor de Cadastro e Licitação, representando Sebastião
de Abreu Ferreira, Superintendente da 6ª Unit-DNIT; Rinaldo de
Castro Junqueira, Diretor-Secretário, representando Ralph de Castro
Junqueira, Presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicutores do
Vale do Rio Verde Ltda.; Taylor Dias de Castro, Diretor, representando
Lúcio Mauro de Castro Junqueira, Presidente do Sindicato Rural de
Carmo de Minas; Paulo Roberto Silva, Diretor, representando
Francisco Antônio Guerra de Castro, Presidente da Associação dos
Produtores de Café da Mantiqueira; Yuri Vaz de Oliveira, Prefeito
Municipal de Carmo de Minas; e a Sra. Liane Barbosa de Oliveira,
Presidente da Associação Comercial de São Lourenço, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 65/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo). 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 201, 202, 214, 232, 233, 251, 261, 264, 265 e
266/2007. 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 Carlin Moura, em que pleiteia seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, solicitando cópias das Prestações de Contas dos Convênios
nºs 308/04 e 161/05, efetuados em pareceria com a Prefeitura de
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Machado; dos Deputados Gustavo Valadares, Dalmo Ribeiro Silva e
Juninho Araújo, em que solicitam ao Comandante da 7ª Companhia
da Polícia Rodoviária Estadual e ao Superintendente Regional da
Polícia Rodoviária Federal as estatísticas de acidentes ocorridos nas
rodovias estaduais e federais em Minas Gerais; ao Diretor-Geral do
DER-MG, sejam encaminhados a esta Comissão os resultados de
prova de carga executados na obra dos viadutos de transposição da
Rua Jacuí na Av. Cristiano Machado; e seja realizada visita desta
Comissão às obras de duplicação da Av. Antônio Carlos nesta Capital;
do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Governador do Estado pela criação do
Centro Administrativo de Minas Gerais, que abrigará todos os órgãos
públicos estaduais a serem instalados na região norte da Capital
mineira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gil Pereira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Sargento Rodrigues. 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. Aelton Freitas,
Deputado Federal; Álvaro José Junqueira Copli, Lourival dos Santos,
Presidentes das Câmaras Municipais de Carmo de Minas e Uberaba,
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respectivamente; e Elísio Cacildo Vieira, Gerente Executivo da
Agência de Desenvolvimento de Ipatinga - ADI (29/3/2007); e do Sr.
Clóvis Renato Soares de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Caxambu (30/3/2007). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 132/2007 no 1º turno (Deputado Chico
Uejo); e 213/2007 no 1º turno (Deputado Domingos Sávio). 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 247, 253, 258, 259, 263 e 267/2007. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Ademir Lucas,
solicitando o adiamento de votação do Requerimento nº 276/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
solicitando que seja realizada audiência pública desta Comissão para
debater questões gerais sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Inácio Franco.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/4/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: denúncia apresentada pelo Sr. Heleno Maria Santos
Marques do Nascimento sobre o não-atendimento do SUS à Sra.
Cícera Eide Pereira por meio do Tratamento Fora Domicílio - TFD, do
Município de Juatuba. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 73/2007, no 1º turno (Deputado Hely
Tarqüínio); 227/2007, no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta);
246/2007, em turno único (Deputado Ruy Muniz); e 256/2007, em
turno único (Deputado Doutor Viana). 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 parecer sobre
o Projeto de Lei nº 7/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Após discussão e votação, é aprovado, no
1º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 26/2007
(relator: Deputado Doutor Rinaldo), e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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
8, 11 e 12, 58, 60, 84 a 87, 109 a 114, 119 a 121, 182 a 193, 198,
213,240 e 246/2007. 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 da Deputada Ana Maria Resende e outros, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater sobre o processo
de contratualização na área de saúde com os hospitais do Estado, e
do Deputado Dinis Pinheiro, com emenda do Deputado Doutor
Rinaldo, em que solicita seja realizada audiência pública para debater,
com os convidados que menciona, a grave situação financeira dos
hospitais filantrópicos e privados do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta - Ruy
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Muniz - Doutor Rinaldo.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por
indicação da Liderança do DEM) e os Deputados André Quintão e
Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina, em
audiência pública, a receber a Delegação Cubana. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Estévez
Hernández, Vice-Presidente do Instituto Cubano de la Amistad con los
Pueblos - Icap -; Alejandro Aguilar, economista, especialista em
questões latino-americanas; Roberto González Sehwerert, advogado;
Reynaldo Feijoo Garcia, especialista do Icap para questões
brasileiras; as Sras. Yarisleidis Medina Valle, estagiária do Icap; Dalva
Rosa, professora de Espanhol; e o Sr. José Rodrigues da Silva,
representante da Associação Cultural José Martin, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais e concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, também autor
do referido requerimento. 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 André
Quintão e Carlin Moura em que solicitam sejam enviados ofícios à
Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, ao Fiscal-Geral
dos Estados Unidos, ao Secretário de Justiça dos EUA, ao Conselho
de Direitos Humanos da Organização da Nações Unidas, ao
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Congresso Nacional, às Assembléias Legislativas Brasileiras e à
Assembléia Distrital do Distrito Federal encaminhando o documento
entregue a esta Comissão, pela Delegação Cubana, pedindo a
libertação dos cidadãos cubanos Antonio Guerrero Rodriguez,
Fernando Gonzalez Llort, Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon
Labanino Salazar e Rene Gonzalez Sehwerert, que se encontram
presos nos Estados Unidos da América. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite - Gustavo Valadares.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e
Lafayette de Andrada, 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 Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 136/2007 (Deputada Maria
Lúcia Mendonça), 219/2007 (Deputado Deiró Marra), 450/2007 (
Deputado Carlin Moura); em turno único, Projeto de Lei nº 253/2007
(Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação com a
Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
do Projeto de Lei nº 450/2007 (relator: Deputado Carlin Moura).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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 227, 228, 241, 243, 260 e 268/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 10
e 13/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão e Carlin
Moura em que solicitam seja marcada audiência da Comissão,
conjuntamente com a Comissão de Participação Popular, com a
Secretária Estadual de Educação, para se debaterem soluções para a
regularização das creches em funcionamento no Estado, o
preenchimento do censo escolar por essas unidades de ensino e sua
inclusão como beneficiárias do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb -, bem como a criação
de incentivos para a constituição de sistemas municipais de ensino em
todos os Municípios do Estado; Deiró Marra em que solicita seja
encaminhado pedido de informação ao Consulado da Embaixada
Americana de Minas Gerais, sobre a modalidade e o procedimento
das empresas que promovem intercâmbio para os estudantes que
pretendem sair do País, a fim de adquirirem novos conhecimentos e
sobre a existência dessas empresas no Estado; Deputado Carlin
Moura (2) em que solicita seja encaminhado pedido de providência a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - para a
inclusão do Campo do Ferroviário Esporte Clube de Lagoa da Prata
no programa Campos de Luz; em que solicita seja encaminhado
pedido de informação ao Diretor II da Superintendência Regional de
Ensino de Governador Valadares, pedindo-lhe a relação dos
professores lotados na Escola Estadual Joaquim Eleto, no Município
de Virgolândia, acompanhada de cópias dos contratos celebrados
com os professores contratados; e da Deputada Maria Lúcia
Mendonça em que solicita seja encaminhado pedido de informação ao
Governador do Estado e ao Vice-Governador do Estado, solicitando-
lhes esclarecimentos sobre as aposentadorias dos profissionais da
educação, designados para o exercício da função pública que já
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implementaram todos os requisitos constitucionais para tal ato,
conforme previsto no art. 79, inciso III do § 1º, da Lei Complementar nº
64, de 25/3/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Carlin Moura, Presidente - Ruy Muniz - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007: ofícios dos Srs. Max
Fernandes dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior,
respectivamente Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal; Anderson de Vasconcelos
Chaves e José Jorge Nunes Silveira, respectivamente
Superintendente Regional e substituto do Chefe de Gabinete da
Codevasf; e Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênios e Contabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 64/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
181/2007 (Deputado Lafayette de Andrada); 279/2007 (Deputada Elisa
Costa); 323/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 325/2007
(Deputado Jayro Lessa), no 1º turno; 42/2007 (Deputado Sebastião
Helvécio) e 43/2007 (Deputado Antônio Júlio), no 2º turno. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
42/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 43/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e 360/2007 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada); e pela rejeição, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 181/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada);
e pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 279/2007 com a Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa, em virtude de redistribuição); 323/2007 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) e 325/2007 (realtor: Deputado Jayro Lessa).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Sebastião Helvécio
em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para se debaterem as
recentes decisões do Contran que criaram outras obrigações para os
condutores de veículos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada -

Elisa Costa - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Célio Moreira
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa, 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
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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 foram designados os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 134/2007, em 1º turno, e 277/2007, em
turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes); 144/2007, em turno
único (Deputada Elisa Costa); 208 e 282/2007, em turno único
(Deputado Domingos Sávio); e 249/2007, em turno único (Deputado
Walter Tosta). 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 reunião conjunta das Comissões do Trabalho e de Política
Agropecuária para, em audiência pública, discutir encaminhamento a
situação dos trabalhadores que se deslocam para a colheita de cana-
de-açúcar em Minas Gerais e em outros Estados; e Carlin Moura
solicitando seja realizada reunião conjunta das Comissões do
Trabalho e de Participação Popular, no dia 9/4/2007, segunda-feira, às
14 horas, para discutir o veto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
Emenda nº 3 da Super-Receita. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
11/4/2007

Às 9h33min, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no
1º turno, Projetos de Lei nºs 122/2007 (Deputado Carlos Pimenta),
226/2007 (Deputado Ruy Muniz); em turno único, 262/2007 (Deputado
Doutor Rinaldo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 246/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz ); 256/2007 (relator:
Deputado Doutor Rinaldo). 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 enviado ofício a Prefeitos Municipais das cidades que são
pólos macrorregionais de saúde, solicitando informação sobre os
gastos próprios desses Municípios com os hospitais integrantes da
rede SUS (hospitais públicos, credenciados ou conveniados, incluindo
os prontos-socorros); Carlos Pimenta em que solicita sejam
convidados o Reitor da Unimontes, o Diretor do Hospital Universitário
e a Diretoria de Saúde da Unimontes, para discutirem os planos e as
ações do Hospital Universitário e as dificuldades de seus
departamentos, inclusive os recursos de que necessitam para o
funcionamento do referido hospital. É adiada a votação do
requerimento do Deputado Weliton Prado em que solicita audiência
pública, para se debater a jornada de 30 horas semanais de trabalho
de enfermagem no Brasil e em Minas Gerais. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, em 12/4/2007, às 10h30min, com a finalidade de se
discutir o controle da dengue e da leishmaniose visceral no Estado de
Minas Gerais, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz - Hely Tarqüínio - Carlos

Pimenta - Doutor Rinaldo - Eros Biondini.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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 Antônio Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada, e solicita que ela
seja subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir convidados, em audiência
pública, a fim de obter esclarecimentos sobre a instalação de
hidrômetros individuais em unidades de condomínio. 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; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia; Ricardo Augusto Simões, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores da Copasa-MG, e Cláudio Gomes dos
Santos, Superintendente Comercial da Copasa-MG; e a Sra. Cláudia
Júlio, assessora da Presidência do Crea-MG, que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se, também, a presença dos Srs.
Rômulo Gouvêa, representando a empresa Consultoria Especializada
em Condomínio, e Jhonny Forster, Gestor Executivo da Divisão de
Automação Predial da empresa Nansen S.A. Instrumentos de
Precisão; da Sra. Taís Ferreira e do Sr. Márcio Paranhos,
representando o “Jornal do Síndico”; do Sr. Enilson Cardoso,
representando a empresa Souza, e de síndicos do Residencial
Sarandi. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registra-se a presença dos
Deputados Carlin Moura e Lafayette de Andrada e do Deputado Délio
Malheiros, que assume a direção dos trabalhos. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita a realização de audiência pública, com a finalidade de debater
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os critérios de escolha e credenciamento de clínicas especializadas
em exames médicos e aplicação de testes psicológicos para obtenção
ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Célio

Moreira.



920

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2007

ATA
ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/4/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Itamar de Oliveira - Palavras do Sr. Tarcísio
Delgado - Entrega de placa - Palavras do Deputado Federal Mauro
Lopes - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Adalclever Lopes - Ademir

Lucas - Antônio Júlio - Carlin Moura - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro  Lessa -  Lafayette de
Andrada - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado 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 os Exmos. Srs.
Deputado Federal Mauro Lopes, Secretário-Geral do PMDB Nacional,
representando o Presidente do Partido, Deputado Federal Michel
Temer; Deputado Federal Fernando Diniz, Presidente do PMDB de
Minas Gerais; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o
Comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão do Exército, General
João Roberto de Oliveira; ex-Senadores Alfredo Campos e Ronan
Tito; Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos, representando a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; Vereador Geraldo Félix, representando a
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Câmara Municipal de Belo Horizonte; ex-Deputado Federal Tarcísio
Delgado; Joaquim de Melo Freire, ex-Presidente do PMDB; e o ex-
Deputado Estadual Genésio Bernardino, ex-Presidente desta Casa; a
Exma. Sra. Professora Aparecida Moura, representando o PMDB
Mulher; e os Exmos. Srs. João Alberto Paixão Lages, Presidente do
PMDB Jovem; e Deputado Adalclever Lopes, representando a
Bancada do PMDB nesta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Deputado

Federal Antônio Andrade e dos ex-Deputados Genival Tourinho,
Tarcísio Henriques e Marcos Tito.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o MDB pelo

transcurso dos 40 anos de sua fundação e ao lançamento do livro “A
História de um Rebelde”, do ex-Deputado Tarcísio Delgado.

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

será executado pela Orquestra Musiarte, sob a regência do maestro
Edvandro Antônio da Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Sr. Itamar de

Oliveira, 1o-Secretário do PMDB de Minas Gerais, que falará em nome
da militância do partido.

Palavras do Sr. Itamar de Oliveira
Exmos. senhores e senhoras, no início deste pronunciamento deixo

de cumprimentar os membros da Mesa individualmente, porque à
militância se permite um pronunciamento informal. Minha primeira
palavra é de agradecimento ao Deputado Adalclever Lopes e ao
Deputado Federal Fernando Alberto Diniz. O primeiro, na qualidade de
Líder da bancada estadual; o segundo, na Presidência do Diretório
Estadual do PMDB de Minas Gerais. Na verdade, são eles os
propositores desta homenagem de todo o PMDB mineiro ao nosso
companheiro Tarcísio Delgado e aos 40 anos da trajetória do PMDB.

Uma belíssima história, que, graças ao apoio da Fundação Ulysses
Guimarães, presidida pelo ex-Governador Moreira Franco, e à
sensibilidade do Presidente Nacional do PMDB, Deputado Federal
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Michel Temer, está agora registrada em um grande livro, que daqui a
pouco será autografado e lançado publicamente, nesta Casa de
representação política do povo de Minas Gerais.

Minha missão é impossível. Coube-me a honra de falar em nome do
partido numa solenidade em homenagem a uma de nossas lideranças
mais expressivas e na festa de lançamento de um livro - “A História de
um Rebelde” - que preserva para as futuras gerações a trajetória do
maior partido democrático brasileiro ao longo de 40 anos.

Inicio, pois, esta tentativa de cumprir a pauta, porque continuo
aprendiz de repórter, evocando algumas figuras da nossa história.
Peço permissão ao Presidente Fernando Alberto Diniz para
homenagear Camilo Nogueira da Gama, Jorge Ferraz, Fued Dibb,
Joaquim de Melo Freire, Armando Costa e Saraiva Felipe, ex-
Presidentes do PMDB.

Peço a todos, especialmente aos membros da nossa bancada
estadual, que prestemos nosso reconhecimento a Amílcar Padovani,
Aníbal Teixeira, Carlos Cotta, Dalton Canabrava, Emílio Haddad,
Eurípedes Craide, Fábio Notini, Fuhad Sahione, Joaquim Mariano da
Silva, Jorge Ferraz, José Luiz Baccarini, José Raimundo Soares,
Nélson Lombardi, Nílson Gontijo, Raul Belém, Sebastião Fabiano,
Sílvio Menicucci, Targino Raymundo e Wilson Tanure, integrantes da
primeira bancada estadual do MDB na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

Peço a todos, especialmente aos membros da nossa bancada
federal, a devida vênia para relembrarmos Aquiles Diniz, Celso
Passos, Edgard da Mata Machado, João Herculino, José Maria
Magalhães, Mílton Reis, Nysia Carone, Pe. José Nobre, Renato
Azeredo, Simão da Cunha e Tancredo de Almeida Neves, integrantes
da primeira bancada do MDB de Minas Gerais na Câmara dos
Deputados.

Peço ainda que evoquemos as figuras de Itamar Franco, Alfredo
Campos, Ronan Tito, José Alencar Gomes da Silva e Hélio Costa,
Senadores do PMDB de Minas Gerais.

Um partido que preserva sua memória está mais apto a escrever
sua própria história. E hoje é um dia muito especial para evocar o
passado, iluminar o presente com nossas inquietações e tratar rápido
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de buscar um futuro melhor para todos os brasileiros, como almejaram
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e Theotonio Vilela.

Existem homens que nascem para contemplar o mundo e são muito
importantes, mas existem homens e mulheres que nascem para
construir e transformar o mundo. Esses são os imprescindíveis, como
diria Brecht. O nosso homenageado de hoje é do time dos que lutam
sempre.

Se tivéssemos de construir um monumento à fidelidade partidária,
estaríamos diante de um modelo de homem público que hoje é
minoria no cenário político nacional. Tarcísio é o companheiro de
todos os companheiros. O homem que fez história. Tarcísio, todos
sabemos, não discursa apenas: faz pregação partidária, política e
democrática. É um pouco como Ulisses de Tróia, um sujeito com
audácia para enfrentar os fuzis da ditadura. Turrão em quase tudo,
mas sonhador, poético e quixotesco quando, em meio a tanta coisa
triste na política e na sociedade, acredita nas forças populares e
democráticas que não abrem mão de construir o dia luminoso, embora
a noite seja de insônia e sofrimento.

Este é o ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, ex-Prefeito de
Juiz de Fora e ex-Líder do PMDB, que recebeu uma tarefa que o
advogado competente, o intelectual orgânico compromissado com as
causas populares desempenhou com maestria e com a colaboração
de muitos, porque o líder é aquele que caminha ao lado dos
companheiros. Tarcísio Delgado nos brinda hoje com “A História de
um Rebelde”. São 40 anos da caminhada do MBD e do PMDB no
cenário político nacional.

Estamos diante de uma obra que, efetivamente, é definitiva para a
memória do PMDB. E nós, mineiros, que sabemos que a história não
começa nem termina com a nossa inserção no mundo, temos um
profundo respeito pela memória. Não é por acaso que Tiradentes,
Juscelino Kubitschek e Santos Dumont são permanentemente
invocados por nós. O heróis do pretérito não são heróis apenas do
passado; são paradigmas para o presente e para o futuro.

No livro que Tarcísio Delgado escreveu está registrada uma história
da qual nós todos somos protagonistas. O MDB que ajudei a fundar
em Bom Despacho é o mesmo MDB de Tarcísio Delgado em Juiz de
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Fora, de Antônio Júlio em Pará de Minas, de Ronan Tito e Zaire
Rezende em Uberlândia, de Anderson Adauto em Uberaba, de
Maurício Guedes em Caxambu, de Gamaliel Herval em Coromandel,
de Sebastião Mendes Barros e Genésio Bernardino em Governador
Valadares, de Getúlio Neiva em Teófilo Otôni, de Tadeu Leite em
Montes Claros, de Sebastião Rieira em Itajubá, de Tancredo Neves,
Hélio Garcia, Newton Cardoso, de Dario Tavares, de Sérgio Ferra, de
Galileu Machado, de Geraldo Félix, de Célio de Castro e tantos outros
que carregaram a bandeira do PMDB em Minas e no Brasil.

O PMDB que está no livro é o partido liderado por Ulysses
Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, na epopéia da anticandidatura,
o PMDB das Diretas Já, com o povo brasileiro na rua sepultando o
regime autoritário; o PMDB da Constituição Cidadã de 5/10/88, com o
povo escrevendo com a maior participação da história política nacional
uma carta de liberdade alicerçada no Estado Democrático de Direito.

Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba
com a miséria, como nos advertira Ulysses Guimarães com a
sabedoria do velho timoneiro. O PMDB quer a irmandade entre as
regiões para que sejamos uma federação onde os Estados mais
poderosos possam ajudar os menos desenvolvidos. As desigualdades
sociais do País devem ser enfrentadas com coragem. Com a audácia
de Ulysses Guimarães e a coragem de militantes do porte de Tarcísio
Delgado.

Nossos grandes problemas são políticos, econômicos e culturais. De
nada adianta conquistar grandes resultados econômicos quando o
povo carece de casa, comida, trabalho, segurança e respeito.
Valorizar a nossa população e o patrimônio social, cultural e natural do
Brasil é nossa obrigação como militantes do PMDB.

Para encerrar e entregar a festa ao seu destinatário, agradeço aos
que me atribuíram a pauta. Conclamo as mulheres e a juventude do
PMDB, na figura de Maria Elvira Salles Ferreira, Presidente Nacional
do PMDB Mulher, e de João Alberto Paixão Lages, Presidente
Nacional do PMDB Jovem, para que unamos nossa força militante em
favor de uma reforma da sociedade que mantenha o PMDB na
vanguarda dos movimentos sociais. Como convém a um partido que
se chama Partido do Movimento Democrático Brasileiro, cuja história
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continuaremos a escrever com as nossas limitações, nossas
dificuldades, mas, sobretudo, com os nossos sonhos.

A política é uma arte. Há muitos artistas desempenhando toda sorte
de papel no cenário político nacional. Para a militância, a política não
é isso; para a militância, a política é fé. O que nos move é a
esperança de que o partido de Ulysses Guimarães, Tarcísio Delgado
e de todos que um dia foram, são ou serão peemedebistas,
saberemos caminhar ao lado do povo brasileiro rumo a uma
sociedade justa, igualitária e fraternal, conforme inscrevemos na
Constituição Cidadã de 5/10/88. Viva o nosso homenageado de hoje,
Tarcísio Delgado! Viva o nosso PMDB! Viva a democracia, que
continuaremos construindo com o povo do Brasil!

Palavras do Sr. Tarcísio Delgado
Sr. Presidente da Assembléia de Minas Gerais e desta reunião

especial e companheiros do partido, permitam-me não citar outra vez
os nomes, porque, no PMDB, a melhor maneira de chamar os
companheiros tanto da Mesa quanto do Plenário é de companheiros.

Companheiros, amigos, membros de outros partidos,
representações de outras autoridades, Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, Deputados aqui presentes da atual legislatura, Prefeitos e
companheiros do PMDB, era Líder da Bancada do MDB nesta Casa,
em 1973, um jovem Deputado: este que lhes fala agora. Ulysses
percorria o País com a anticandidatura, a campanha mais pedagógica
da política nacional em toda a sua história. Ulysses e Barbosa Lima
Sobrinho saíam pelo Brasil afora enfrentando, em alguns casos, cães
e canhões e, em outros, muitas ameaças, para dizer ao País que
estava marcada uma eleição que não ia ocorrer. Eles eram
anticandidatos para uma antieleição. O jovem líder na Assembléia de
Minas queria trazer a comitiva da anticandidatura ao nosso Estado.
Não havia muita facilidade à época, e outros líderes nacionais não se
interessavam muito pela anticandidatura, mas nos entendemos com
Ulysses Guimarães, que combinou vir até esta Casa. Relembro agora
esse episódio, que, aliás, está bem registrado no livro, porque, depois
de muita insistência, conseguimos trazer aqui a comitiva da
anticandidatura. E a comitiva da anticandidatura com vários membros
do MDB à época, grandes expressões nacionais. Precisávamos trazer
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para esta solenidade principalmente trabalhadores e estudantes, que,
até aquela altura, não queriam participar da vida pública, omitiam-se
com voto nulo, com voto em branco e diziam não querer coonestar e
não concordavam com o MDB, que estaria coonestando o regime. O
Líder solicitou audiência ao então Presidente do DCE de Belo
Horizonte. Concedida a audiência, no dia seguinte o Líder foi ao DCE,
ouviu muitos desaforos da juventude da época, que, na verdade,
pensava muito mais em luta armada, em guerrilha, e não concordava
com a nossa luta institucional. Estivemos lá e, num ambiente muito
difícil, falamos para aqueles jovens - muitos deles sacrificando sua
própria vida e de suas famílias - que mereciam o nosso respeito por
estarem na luta armada, na guerrilha, mas também merecíamos muito
respeito, por estarmos fazendo a luta institucional. Embora
respeitássemos a luta armada, achávamos que ela não levaria o Brasil
a lugar nenhum naquele momento, mas que a luta institucional levaria
o Brasil à democracia. Falamos isso e, apesar da grande resistência
num primeiro instante, concordaram em vir à Assembléia, quatro ou
cinco dias após a visita do Dr. Ulysses e de sua comitiva, composta
por Barbosa Lima Sobrinho, Franco Montoro, Nadir Rosseti. Como
nunca vi antes, este Plenário ficou superlotado, todas as galerias
estavam ocupadas. Desta tribuna falou Franco Montoro, com dados
econômicos e sociais muito importantes. Depois, falou Nadir Rosseti,
um orador gaúcho, que prestou aqui homenagem muito comovida a
Edgar da Mata Machado, que poucos dias antes havia perdido um
filho, morto nos porões da ditadura, e a meninada, a juventude se
levantou. A partir daí, aqui, em Belo Horizonte, a juventude começou a
participar no PMDB. Isso fez com que em 1974, no ano seguinte,
conseguíssemos a maior vitória eleitoral que um partido conseguiu de
uma eleição para outra. De 87 Deputados, fizemos 160 Deputados
Federais. De 22 Senadores, fizemos 17. Naquele momento,
estávamos aqui, com Ulysses Guimarães, com essa comitiva da
anticandidatura, que é um episódio do livro.

Certamente, não poderia aqui comentar sobre o livro, é muito amplo.
Quis trazer um episódio daqui de Minas, de dentro desta Assembléia,
do momento da grande virada, quando o MDB provou ser um rebelde,
não querendo coonestar a ditadura. Ele foi criado pela ditadura para
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coonestar em 1966, para fazer o papel de fantoche. A Arena, partido
do governo, e o MDB para fingir que era oposição. Mas desde o
primeiro momento, o PMDB não aceitou esse papel e se rebelou. Por
isso a história de um rebelde. Rebelou-se contra aquela situação e
com golpes sob golpes, mas com o povo, cada vez mais ao seu lado,
conseguiu vitórias até essa de 1973, justamente numa eleição que
não haveria, que não houve. Ocorreu campanha mais pedagógica da
história do Brasil e se fez com que naquele momento o MDB
colocasse a ditadura contra a parede. Dali para frente, a partir de
1974, já não viam saída, cada medida que tomavam era pior, a
situação se degenerava a tal ponto, que a própria ditadura, que havia
acabado com o pluripartidarismo num determinado momento e criado
o bipartidarismo para o seu conforto, não se confortando com aquilo,
anos depois, voltou a extinguir o bipartidarismo criando o
pluripartidarismo.

Já no pluripartidarismo, a partir de 1980, tivemos a abertura de
muitos partidos. Naquele momento, muitos companheiros que aqui
estão - já vi alguns -, além dos companheiros do PMDB que estiveram
e estão em outras legendas, também ingressaram no barco da
rebeldia. Ou seja, muitos viajaram no barco da rebeldia. Na verdade,
eles saíram das entranhas do MDB - depois, PMDB -, na reabertura
dos partidos no Brasil. Muitos são filhos do MDB. Muitos dos que
saíram dessa legenda haviam participado da luta, da rebeldia do
PMDB. Por isso, meus amigos, recordarei rapidamente um episódio
relatado no livro. Refiro-me ao episódio ocorrido na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, o qual tinha repercussão em todo o
Brasil, porque a juventude era quem anulava votos. O trabalhador não
aceitava coonestar. Na reunião realizada aqui, então, ele percebeu
que não havia coonestação, nenhuma fraude, e que o MDB realmente
queria a participação, para fazer a virada. E foi o que aconteceu, ou
seja, o MDB promoveu a virada. A partir daí, todos conhecem as
conseqüências, até chegarmos ao dia de hoje. O livro reproduz os 40
anos do partido.

Lá fora, a jornalista perguntou-me qual era a grande contribuição do
MDB para o Brasil. Respondi-lhe: a liberdade, que é a coisa mais
importante. Só se faz democracia com liberdade, com a busca da



928

justiça social e da igualdade social.
O PMDB, como único canal, foi quem entregou a liberdade ao povo

brasileiro. Ainda que se quisesse fazer a luta por outro meio, não
havia como fazê-lo. Os sindicatos estavam fechados, bem como as
entidades estudantis. Na época, a imprensa vivia sob censura, os
grandes jornais do Brasil publicavam receitas culinárias nas colunas
políticas. Portanto, não havia como fazer nada. Apenas o MDB,
apesar de todas as restrições, representava o canal por meio do qual
se poderia fazer algo. O MDB fez de tudo e conseguiu entregar ao
povo brasileiro este bem supremo, substantivo, esta coisa divina,
maravilhosa, da qual, por nenhuma razão, jamais poderemos abrir
mão: a liberdade. Sem liberdade, o homem não vive, ele não é
homem, mas um ser irracional. Essa é a conquista do PMDB; essa é a
dádiva do PMDB ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, para terminar, já que não quero tomar muito o tempo,
lembro que o MDB vive um paradoxo. O maior partido do Brasil - visto
que tem o maior número de Vereadores, de Prefeitos, de Deputados
Estaduais e Federais, de Governadores e de Senadores -, há 40 anos,
não consegue eleger o Presidente.

No dia em que esse partido descobrir a força que tem, não haverá
nem sequer adversário para disputar a Presidência. Será difícil
arranjar um adversário à altura. Na verdade, esse partido não
descobriu ainda a sua força; todavia, agora temos grande esperança
em âmbito nacional, considerando-se a coalizão em torno do governo,
seja isso bom, seja ruim, esse dado não nos interessa muito. O
importante é que o partido está unindo-se. Independentemente da
posição que assume, estarei de acordo com nosso partido, visto que
ele está unindo-se. Nesse caso, 2010 será nota 10 para o PMDB.
Obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Deputado Federal Mauro
Lopes de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Desde a sua fundação, como MDB, a história do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - está
estreitamente ligada à história política do Brasil após 1964. Com uma
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trajetória de resistência a pressões de governos ditatoriais, divisões
internas, esvaziamentos e crescimentos, destaca-se hoje como a
legenda de maior base no território nacional. A homenagem do
Parlamento mineiro a esse grande partido, fundamental no processo
de redemocratização do nosso país, pelos seus 40 anos de fundação”.
Convidamos toda a Bancada do PMDB a participar deste ato.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Deputado Federal Mauro Lopes

Faço questão de citar nominalmente os componentes da Mesa: Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
meu caro amigo Alberto Pinto Coelho; saúdo o Presidente do PMDB
de Minas Gerais, meu caro amigo Fernando Diniz, que muito nos
honra com sua presença; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão do
Exército, Gen. João Roberto de Oliveira; ex-Senadores Alfredo
Campos e Ronan Tito; Vice-Prefeito de Belo Horizonte, caro amigo
Ronaldo Vasconcelos, representando a Prefeitura; Vereador Geraldo
Félix, batalhador, companheiro de todas as horas, aqui representando
a Câmara Municipal de Belo Horizonte; meu caro e fraterno amigo,
companheiro que tive a honra de suceder na região Leste de Minas,
um marco do PMDB, tendo sido seu oitavo integrante, quando de sua
fundação, em 1966, Genésio Bernardino.

Também gostaria de saudar os Exmos. Srs. Joaquim de Melo Freire,
ex-Presidente do PMDB; Tarcísio Delgado, ex-Deputado Estadual,
que hoje nos está brindando com esta obra-prima do nosso livro, que
estamos lançando neste momento; Profa. Aparecida Moura,
representando o PMDB Mulher; João Alberto Paixão Lages,
Presidente do PMDB Jovem; meu caro filho, Deputado Adalclever
Lopes, tesoureiro do nosso PMDB e representante da Bancada do
PMDB nesta Casa; Genival Tourinho; Marcos Tito; Tarcísio Henriques;
colegas Deputados Federais presentes; Deputados Estaduais;
Vereadores; Prefeitos; companheiros militantes do PMDB; senhoras e
senhores da imprensa; senhoras e senhores.

Se, neste momento, em razão da grande emoção que sinto, me
indagarem quem sou eu, direi que sou um homem feliz. Feliz porque
Deus traçou o meu destino, a minha vida pública. Após 35 anos
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trabalhando nas estradas e lidando com todos os segmentos da
sociedade, principalmente com os políticos, entendi que ainda poderia
continuar servindo ao meu País. Foi aí que ingressei, com muita
alegria, em nosso PMDB.

Deus traçou o meu destino e digo que sou um homem feliz.
Senhoras e senhores, estou aqui hoje, na qualidade de Secretário-

Geral do PMDB Nacional, representando o Presidente Nacional do
partido, Deputado Federal Michel Temer, que me incumbiu dessa
importante missão de participar e de representá-lo nestas
homenagens.

A história do MDB se confunde com a história do Brasil. Várias
pessoas que aqui estão são o exemplo vivo de sua construção. As
lutas duras, nos anos de chumbo, contra a ditadura militar, em que
muitos companheiros verteram o seu sangue por este país,
simbolizam o importante papel do velho MDB de guerra na
redemocratização e na reconquista da liberdade para o povo
brasileiro.

Essa é a nossa história, essa é a história do nosso povo. Muito se
tem dito sobre o nosso passado, e, se me permitirem, hoje vou dizer-
lhes sobre o nosso futuro.

O Movimento Democrático Brasileiro - MDB - completa 40 anos, mas
continua a construir-se no seu dia-a-dia, na renovação da formação
dos seus quadros, na atualização de sua democracia interna, no
marco da contribuição que confere ao cenário político nacional.

É no cotidiano do PMDB que se tece o PMDB do amanhã, sob a
convivência de seus componentes, na busca do entendimento em
torno dos ideais em comum, visando à união do partido para a
culminação das metas estabelecidas. E deixo bem claro que a busca
da unidade não é a imposição da unanimidade, pois, para um partido
como o nosso, o debate interno é o adutor do oxigênio democrático
que nos caracteriza.

É assim o PMDB. Uma bela célula do organismo político do Brasil.
Digo-lhes mais, o PMDB é indispensável à vida da democracia em
nossa Nação, já que é um partido sem sectarismos, sempre disposto
ao diálogo, que nunca se intimidou na defesa da soberania do País.

É nesse sentido, conscientes de nossa responsabilidade com o
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Brasil, que o PMDB, o maior partido político do Brasil, forma a
coalizão política, programática e administrativa com o governo do
Presidente Lula. Inserimo-nos com propostas claras visando à
melhoria de vida do povo brasileiro.

Senhoras e senhores, somos a cara do Brasil. E esse é o estímulo
que nos traz as nossas gerações de políticos, os jovens interessados
em continuar a construção do Brasil. As mulheres, com sua força e
determinação, os negros, os sindicalistas, enfim, a sociedade enxerga
em nosso partido o esteio para novas conquistas. Aqui eles vêm
porque querem uma agremiação partidária sólida, consistente, com
princípios honrados e programa consolidado.

Sabemos que política é como as nuvens: em um momento se
apresentam de uma forma; em outro, já se encontram conformadas
em uma aparência que não é a mesma como antes se encontravam;
porém, o porvir é esse movimento incessante de nuvens.

É com atenção ao soprar dos ventos que se pode observar como as
nuvens se formam. É alerta à inserção do partido, às vezes com as
velas altas, às vezes com o esforço dos remos, que os timoneiros do
PMDB sempre o conduzem.

Falar do futuro do PMDB é contar sobre ventos, moinhos,
redemoinhos e erguer a cabeça às nuvens, todavia com os pés
sempre no chão firme que sustenta a sua história - e olho no porto
aonde se quer chegar, sem deixar de ficar atento às nuvens que
encobrem o céu.

É nessa cláusula que o livro de Tarcísio Delgado se insere como
providencial ao futuro do PMDB; pois procura pensá-lo como partido.
Tarcísio Delgado, mineiro de Juiz de Fora, é advogado e iniciou sua
carreira política no MDB em 1966, como Vereador mais votado de sua
cidade. Foi Deputado Estadual e três vezes Deputado Federal. Foi
Líder da bancada na Assembléia Legislativa e Líder da Bancada do
PMDB na Câmara dos Deputados. Eleito três vezes Prefeito de Juiz
de Fora, Tarcísio marcou sua passagem pelo Executivo dessa cidade.
Integrou por várias vezes a comissão executiva nacional, escolhido
por Ulysses Guimarães para Secretário-Geral do partido, ocupando
essa posição por dois mandatos. Atualmente exerce sua atividade
como advogado, atuando como consultor da Frente Nacional dos
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Municípios, como membro da Assembléia Geral do Ibam.
Saúdo o livro “A História de um Rebelde”. Uma leitura rica em

detalhes e que mantém a gloriosa chama de nosso partido acesa,
impedindo quem quer que seja de mudar os rumos que consolidam
cada vez mais a justiça social no País. Saúdo o futuro de nosso
partido.

Senhoras e senhores, falei em cláusula, nunca em clausura, porque
o PMDB nunca admitiu ser enclausurado por pensamentos fechados
de seita, dentro de si mesmo, em um casulo hermético. O nosso
partido é o da abertura ao moderno, ao crescimento e à convivência
com o próximo. A modernidade do PMDB somos nós quem a
fazemos, e serão as gerações seguintes que darão continuidade ao
que fazemos neste momento. E isso ocorrerá no exemplo de uma
formação política arejada, concidadã, independente e participante.
Essa é a cláusula do nosso crescimento. Essa será a cláusula do
nosso futuro, pois não temos a limitação de paredes reducionistas. É
por isso, porque nunca temos medo de barreiras, que o futuro do
PMDB será o da continuidade de sua atualização no voto, na
ocupação dos poderes conquistados nas urnas, junto à sociedade,
como referência político-democrática do Brasil. Então, dar o passo no
entendimento de que o PMDB se perpetuará em cada palavra dita
com sabedoria, nas propostas de bom-senso que forem lançadas, nos
bons combates que se travarem é trazer o futuro político para o
cotidiano. Eu confio é no PMDB do acerto, da sabedoria e do bom-
senso, por isso eu creio nele e antevejo o seu futuro.

Senhoras e senhores, assim lhes falo do PMDB, no qual o destino
confiou para instituir a democracia no Brasil, para zelar pelo
cumprimento da ordem constitucional estabelecida, a fim de que os
desígnios de Deus para com a nossa Pátria sejam cumpridos em
consonância com nossa vocação para a busca do bem comum.

Neste momento, quero fazer um agradecimento a todos os
Deputados da Assembléia Legislativa na pessoa do seu Presidente.
Esta placa nós, do PMDB, guardaremos no fundo da nossa alma. Ela
será levada para Brasília e lá ficará na Presidência do PMDB, onde
todos os integrantes do partido que ali chegarem vão ver e ler com
emoção os dizeres que estão aqui nesta placa, que são sinceros. Os
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nossos sinceros agradecimentos, Sr. Presidente, porque estamos
emocionados. Eu, neste momento, repito, se me perguntarem quem
sou, direi que sou um homem feliz, muito feliz por ser Deputado do
PMDB.

Viva o Tarcísio! E viva o futuro do PMDB! Muito obrigado.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Musiarte,
que, sob a regência do maestro Edvandro Antônio da Silva,
apresentará as músicas “Canção da América”, “Coração de
Estudante” e “Nos Bailes da Vida”, todas de autoria de Mílton
Nascimento.

Palavras do Sr. Presidente
A história contemporânea das instituições políticas brasileiras tem

um ponto de confluência, identificado a uma data, mais do que nunca
emblemática. Quatro décadas decorreram da fundação, em 24/3/66,
do Movimento Democrático Brasileiro, então sob a Presidência do
Senador acreano Oscar Passos.

Sob o governo militar, o Ato Institucional nº 2 extinguira, em outubro
de 1965, os partidos políticos então existentes. Na sua esteira, e para
dar à ditadura um ar de legalidade, o Ato Complementar nº 4 impôs ao
Brasil o bipartidarismo, estabelecendo as condições para a formação
da Arena e do MDB. Vendo aí uma brecha para a resistência
democrática e visando à restauração da normalidade institucional, um
grupo de congressistas da Oposição filiou-se ao novo partido.

O “Diário da Justiça” publicou no dia 3/4/67, há 40 anos, portanto, o
registro definitivo do MDB. O nome da nova agremiação já denotava
tratar-se de uma frente que reunia diversas tendências, orientadas
sobretudo pelo ideal democrático. Três anos depois a Presidência
passaria a ser ocupada pelo Deputado Ulysses Guimarães, a grande
liderança que conduziu o País ao restabelecimento do Estado
Democrático de Direito e à elaboração de uma nova Constituição.

Inovadora pelo seu caráter de proteção aos direitos humanos e
sociais, nossa Carta Magna foi escrita para o cidadão, privilegiando-o
como seu fim e sua esperança. Nela são formalmente reconhecidos
os direitos de crianças e adolescentes, idosos, mulheres, deficientes,
índios e negros, assegurando-se, pela primeira vez, prerrogativas às
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minorias.
Mas, antes disso, com a presença do MDB nas ruas, foi aprovada a

lei da anistia, integrando de novo à vida nacional aqueles que foram
perseguidos e banidos do País. Em seguida, com a liberdade
partidária, que influenciaria a luta pela constituinte e pelo retorno às
eleições diretas, transformava-se o MDB no atual PMDB,
acrescentando-se uma letra à tradicional sigla. Mas do partido original
vieram importantes lideranças que criariam outras agremiações, como
o PT, o PDT e o PSDB. Portanto, na origem da atual configuração
política do País encontra-se a velha frente partidária que hoje
completa quatro décadas. A aliança que sustenta o governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha sua antecipação naquele
antigo partido. Entre os grandes líderes mineiros abrigados em algum
momento em sua legenda, destacam-se o ex-Presidente Tancredo
Neves, inaugurador da Nova República, e o saudoso Senador Edgard
Mata Machado.

Sempre ativo no partido e uma das figuras mais notáveis também do
PMDB, Tarcísio Delgado, ex-Deputado e ex-Prefeito de Juiz de Fora,
é uma memória viva dessa apaixonada trajetória pela liberdade e pela
democracia. Advogado e talentoso escritor, ex-Líder de bancada nesta
Assembléia, onde também atuou na Comissão de Constituição e
Justiça, ator de destaque em toda a história, sendo, aliás, um dos
fundadores da agremiação, Tarcísio Delgado acaba de nos deixar
registrado um notável documento. “A História de um Rebelde”, vista
por um antigo integrante do grupo dos autênticos, é o relato de uma
causa legítima que tem por missão a defesa dos interesses do povo
brasileiro. Na poética metáfora do autor, o PMDB de hoje pode ser
visto como um jequitibá maduro, árvore crescida debaixo das
intempéries e que lança suas raízes por todo o solo brasileiro.

Fica aqui nosso convite para que todos conheçam essa
alentadíssima obra e que sua leitura nos leve a uma reflexão sobre o
presente e os desafios que aguardam no futuro a história política do
Brasil. Muito obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
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convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 17/4/2007.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 362/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, visa
instituir o Dia do Examinador de Trânsito.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1, que apresentou,
vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, XV, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 362/2007 tem por finalidade instituir o Dia do

Examinador de Trânsito, a ser comemorado anualmente em 11 de
junho. Dessa maneira, o autor pretende homenagear os profissionais
que atuam nessa área, expressando o reconhecimento e o respeito
pelos serviços prestados à sociedade.

Essa função é exercida em cargo de confiança por policiais civis que
atuam em atividades cotidianas em suas unidades e, ainda, em banca
examinadora, nas quais, por exigência do Código Nacional de
Trânsito, todos os candidatos à obtenção da Carteira Nacional de
Trânsito devem submeter-se a exames de avaliação teórica e prática
de direção e condução de veículos automotores.

Portanto, é oportuno o propósito do projeto de lei que destaca a
participação da Polícia Civil, ainda que indiretamente, na segurança
do trânsito nas cidades e estradas mineiras.

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

nº 362/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Délio Malheiros, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 265/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 265/2007,
resultante do desarquivamento do 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 providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que a fundamentação deste parecer

repete literalmente a fundamentação do parecer do Projeto de Lei nº
35/2005, de idêntico conteúdo ao do projeto em exame. Quanto à
conclusão, fizemos apenas um ajuste de número, mantido o
entendimento já manifestado por esta Comissão quando da análise do
projeto anexado.

Registre-se que esta Comissão concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 35/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, então apresentado.

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.
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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
causadores do dano tanto a sanções quanto ao dever de reparação.
No mesmo sentido, 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 - (...)
§ 1º - 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 Projeto de Lei nº
578/2003, de conteúdo idêntico ao da proposição em exame, esta
Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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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 265/2007 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
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° 265/2007 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
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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 os 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, 10 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 55/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Educação, solicitando informações sobre as
providências que têm sido tomadas por essa Secretaria para viabilizar
as propostas contidas no relatório da Comissão Especial para o
Estudo da Atenção às Pessoas com Transtorno Mental, Deficiência
Mental ou Autismo, encaminhadas àquela Secretaria por esta Casa.

Após sua publicação no “Diário Oficial” em 16/3/2007, vem a matéria
à Mesa da Assembléia para receber parecer nos termos do art. 79,
VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Comissões Especiais constituídas para proceder ao exame de

determinada matéria de interesse público constituem instrumento de
que se valem os parlamentares para a realização de sua missão
fiscalizadora.

Visando a melhorar o atendimento prestado às pessoas com
transtorno mental, deficiência mental ou autismo e vislumbrando a
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necessidade de intervenção do poder público estadual nesse setor,
em razão da falta de instituições voltadas para o tratamento dessas
pessoas, este Parlamento resolveu criar uma Comissão Especial para
estudar a questão.

Conforme o relatório final da Comissão Especial, foi a partir de 1960
que a sociedade civil começou a fazer críticas consistentes à
segregação de pessoas portadoras de transtorno mental. Em 1961, a
noção de educação especial apareceu pela primeira vez na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, que estabeleceu que a
educação dos excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se
no sistema geral de educação. Em 1978, uma emenda à Constituição
da República dispôs sobre o direito da pessoa deficiente, assegurando
a melhoria de sua condição social, principalmente mediante educação
especial e gratuita. A partir dos anos 80, diversas declarações e
tratados mundiais passaram a defender a inclusão, em larga escala,
dessas pessoas nas escolas regulares. Em 1985, a Assembléia Geral
das Nações Unidas lançou o Programa de Ação Mundial para as
Pessoas Deficientes, recomendando que, quando for
pedagogicamente factível, o ensino de pessoas deficientes deve
acontecer no sistema escolar normal.

A Constituição de 1988 garantiu atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino, e a Lei Federal nº 7.853, de 1989, dispôs
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência.

Em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos
estabeleceu que a educação básica deve ser oferecida a todo
cidadão, segundo os princípios da igualdade, da universalidade do
acesso e da ampliação dos meios e conteúdos da educação básica.

Em seu relatório, a referida Comissão Especial, criada por esta Casa
para estudar o assunto, concluiu que o governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da Educação, deverá implementar políticas
públicas para viabilizar a oferta de educação de qualidade aos
deficientes mentais e autistas, em tempo integral, nos níveis
fundamental e médio, na rede regular de ensino e, quando isso não
for possível, em escolas especiais; fortalecer o investimento no
Projeto Incluir, desenvolvido por aquela Secretaria, para a
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identificação dos alunos com deficiência que apresentem condições
especais; divulgar os serviços de educação especial públicos e
privados conveniados que possam apoiar a rede regular; capacitar
educadores e orientadores pedagógicos.

Assim sendo, no exercício da ação fiscalizadora atribuída
constitucionalmente a este Parlamento, requisitamos da Secretaria de
Estado de Educação informações acerca da implementação das
medidas propostas pela Comissão Especial.

Isso posto, consideramos oportuno o encaminhamento àquela
Secretaria do Requerimento nº 55/2007. Entretanto, estamos
apresentando substitutivo à matéria para torná-la mais clara e
objetiva.

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

55/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a
V.Exa., nos termos do art. 100, IX, do Regimento Interno, seja
encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando o
envio a esta Casa de informações sobre as providências adotadas por
essa Secretaria para viabilizar as propostas a ela encaminhadas pela
Comissão Especial para o Estudo da Atenção às Pessoas com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, especificamente
sobre as providências que a rede regular de ensino público vem
tomando para atender a demanda de educação de ensino de
qualidade para os deficientes mentais e autistas, em tempo integral,
nos níveis fundamental e médio e em escolas especiais; bem como
sobre o valor previsto para investimento, pelo Estado, no Projeto
Incluir.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 56/2007
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Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em exame
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes,
solicitando que informe esta Casa sobre as providências adotadas por
aquela Secretaria para viabilizar as propostas contidas no relatório da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.

Após sua publicação no “Diário Oficial” em 16/3/2007, vem a matéria
à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A constituição de comissões especiais está prevista no Regimento

Interno desta Casa nos termos do inciso II e § 4º do art. 111. Uma de
suas finalidades é a de proceder a estudo sobre determinada matéria
de interesse público.

A Comissão Especial que elaborou o mencionado relatório foi criada
com o objetivo de discutir a matéria e propor um tratamento adequado
a ser prestado às pessoas portadoras de transtorno mental e
comportamental, em especial aos deficientes mentais graves e
autistas. Entre seus objetivos constava ainda o estudo das políticas de
saúde, educação e assistência social destinadas a essas pessoas,
bem como a avaliação das dificuldades enfrentadas pelos familiares
de pessoas portadores de transtorno mental e comportamental na
busca de atendimento.

Desde os anos 1970, o modelo de assistência psiquiátrica pública
vem passando por modificações, na teoria e na prática, interagindo
com outros setores, tanto da área de saúde como do campo social. O
conjunto dessas transformações ficou conhecido como reforma
psiquiátrica, e está levando à extinção progressiva dos manicômios e
à reinserção do portador de sofrimento mental na sociedade.

A legislação sobre a matéria, tanto no âmbito federal como no
estadual, é ampla. Atualmente a lei redireciona o modelo de
assistência, regulamenta o cuidado especial com os usuários
internados por longos anos e prevê punição para a internação
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involuntária, arbitrária e desnecessária.
O trabalho realizado pela referida Comissão Especial fornece uma

visão geral do contexto da atenção à saúde mental em Minas Gerais
e, em especial, da atenção aos deficientes mentais e autistas. Os
estudos colocaram em evidência a precariedade da assistência ao
deficiente mental, ao autista e a seus familiares, demonstrando a
necessidade urgente de organização de uma rede cuidados que
levem em conta suas especificidades, garantindo suporte terapêutico
nas atividades do dia-a-dia e nas situações de crise.

Discutida a questão, ficou evidenciada a necessidade de se
organizar um atendimento diferenciado para esses usuários, que não
podem ser tratados como os adultos portadores de transtorno mental,
pois os autistas e deficientes mentais exigem atenção ininterrupta por
parte de uma equipe médica multidiciplinar.

Um dos problemas mais sérios apontados pela Comissão foi a falta
de instituições que acolham o deficiente mental grave, o autista em
situação de crise e aquele que, devido ao nível de agressividade, está
impossibilitado de conviver com seus familiares, sendo necessária,
nesse caso, a internação. Dessa forma, é direito do autista e do
portador de deficiência mental contar com instituições de suporte
capazes de recebê-los em situação de crise.

A Comissão Especial, em seu documento final, propôs a criação de
políticas públicas que garantam os direitos constitucionais desses
cidadãos, sugerindo medidas institucionais a serem implantadas pelos
Poderes constituídos do Estado.

Para viabilizar as propostas dessa Comissão, foi enviado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte
documento sugerindo medidas com o objetivo de ampliar as políticas
de atenção ao deficiente mental e ao autista.

Para que esta Casa Legislativa se inteire do que está sendo
efetivamente implementado por aquela Secretaria, consideramos
oportuno o envio do pedido de informação em questão.

Apresentamos, porém, ao final deste parecer, substitutivo à matéria
para imprimi-lhe mais clareza e objetividade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº
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56/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado Célio Moreira requer à V.Exa., nos termos do art. 100,
IX, do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes solicitando informar a
esta Casa quais as providências adotadas por essa Secretaria para
viabilizar as propostas a ela encaminhadas pela Comissão Especial
para o Estudo da Atenção à Pessoa com Transtorno Mental,
Deficiência Mental ou Autismo, em especial no que se refere: ao
mapeamento, a ser efetuado por equipe multidiciplinar e intersetorial,
das instituições que abrigam, em caráter permanente, pessoas com
deficiência mental e autismo, com o objetivo de conhecer a situação
real da atenção que lhes é prestada pelo Estado; às parcerias
formadas com instituições de ensino públicas e privadas para o
desenvolvimento de pesquisa e a implantação de projetos-piloto de
atenção aos deficientes mentais e autistas; às campanhas de
esclarecimento da população sobre o que é o autismo, seus sintomas,
a porcentagem de casos entre a população e o nome das instituições
que atendem seus portadores no Estado; a divulgação, pelo Estado,
dos números de telefone para apresentação de denúncias de mau
atendimento ou de recusa de atendimento ao deficiente mental e ao
autista nas redes públicas de assistência e ensino.

Solicita, ainda, sejam encaminhadas à Assembléia Legislativa
cópias dos trabalhos que resultaram, até a presente data, das
propostas acima mencionadas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 57/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Célio Moreira, por meio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
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Secretário de Estado da Saúde solicitando informações sobre as
providências que têm sido adotadas pela Secretaria de que é titular
com o objetivo de viabilizar as propostas a ela encaminhadas
anteriormente por meio do relatório da Comissão Especial do
Transtorno Mental, Deficiência Mental e Autismo, concluído em julho
do corrente ano.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62,
XXXI, da Carta mineira.

O requerimento em questão foi motivado pelas observações feitas
pela Comissão Especial que procedeu a estudos sobre o tratamento
da pessoa com transtorno mental, deficiência mental e autismo em
Minas Gerais.

O trabalho da Comissão, concluído em julho de 2006, trouxe-nos
uma visão do contexto geral da atenção à saúde mental em nosso
Estado e, em especial, da atenção aos deficientes mentais e autistas.
Os estudo realizados colocaram em evidência a precariedade da
assistência ao deficiente mental, ao autista e a seus familiares e a
necessidade urgente de organização de uma rede de atenção que
leve em conta suas especificidades, garantindo suporte terapêutico
nas atividades do dia-a-dia e nas situações de crise. Fundamentado
nos diversos depoimentos prestados à Comissão, o relatório indica
que o problema mais sério parece ser a falta de instituições que
acolham o deficiente mental grave e o autista em situação de crise e
aquele que, devido ao nível de agressividade, está impossibilitado de
conviver com seus familiares.

O relatório sugere diversas medidas institucionais para que o Poder
Executivo possa sanar as dificuldades detectadas. Entre as medidas
sugeridas, destacam-se as seguintes: agilização do processo de
credenciamento das instituições participantes da Rede de Assistência
à Pessoa Portadora de Deficiência Física, Mental ou com Autismo,
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conforme os critérios estabelecidos pela Coordenadoria de Atenção à
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência - CASPPD -; ampliação
imediata da equipe técnica do Centro Psicopedagógico - CPP - e
criação de programa de capacitação para o atendimento ao deficiente
mental grave e ao autista, a ser desenvolvido pelo CPP e direcionado
às equipes de saúde em atuação nos Municípios mineiros; divulgação
de campanhas informativas para a população.

Diante das dificuldades apresentadas pela referida Comissão,
consideramos de fundamental importância o acompanhamento por
esta Casa das providências tomadas pelo Poder Executivo no sentido
de solucioná-las e de melhorar a assistência prestada ao deficiente
mental, ao autista e a seus familiares no Estado.

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

57/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2007

ATA
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/4/2007
Presidência do Deputado Carlos Mosconi e da Deputada Rosângela

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

(Expediente): Ata; discurso do Deputado Sebastião Helvécio;
aprovação - Questão de ordem - Correspondência: Mensagem nº
23/2007 (encaminha emenda ao Projeto de Lei nº 597/2007), do
Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 18/2007 - Projetos
de Lei nºs 810 a 870/2007 - Requerimentos nºs 396 a 399/2007 -
Requerimentos dos Deputados Sebastião Helvécio e outros, Dinis
Pinheiro, Weliton Prado, André Quintão, Alberto Pinto Coelho, João
Leite e outros, Gustavo Valadares e Lafayette de Andrada e da
Comissão de Saúde - Proposições não Recebidas: Requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio - Questões de ordem -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Lúcia Mendonça e
do Deputado Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (3) - Designação de
Comissões: Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo - Comunicação
da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Gustavo Valadares, Alberto Pinto Coelho, André Quintão,
Dinis Pinheiro, Weliton Prado e João Leite e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Saúde e
do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
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Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - 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 Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, a Assembléia de

Minas viveu ontem uma noite e um momento magnânimos. Aqui
esteve reunido o PMDB, o MDB, para comemorar os 40 anos de
existência desse memorável partido que deu ao nosso país as
condições para a liberdade democrática que hoje todos nós
exercitamos. A fala do homenageado de ontem, o ex-Prefeito de Juiz
de Fora e ex-Deputado Federal Tarcísio Delgado, relata um
acontecimento que valoriza muito o nosso Poder Legislativo. No ano
de 1973, quando era Líder do PMDB nesta Casa, o MDB, sob o
comando de Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho,
apresentou à sociedade brasileira uma chapa alternativa, exatamente
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a anticandidatura, contra o regime militar. Ficou claro que foi na
Assembléia de Minas que nasceu o primeiro momento em que o
movimento estudantil, que até aquele momento se debatia a favor da
luta armada, entendeu que seria interessante participar, junto do
PMDB, da luta institucional para a democratização do País, que veio a
ocorrer alguns anos mais tarde.

Então, embora entendendo que a ata seja sucinta, em razão desse
fato histórico queria pedir a V. Exa. que intercedesse junto à
assessoria da Casa para que fizesse na ata o registro sobre a
participação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais na decisão do
movimento estudantil mineiro de aderir à luta institucional para a
redemocratização do Brasil. Acho que é um fato relevante na nossa
história, ocorrido há 34 anos, e que, pela noite memorável que
vivemos ontem, merece registro especial. Mesmo sabendo que o
pronunciamento inteiro do nobre ex-Deputado Tarcísio Delgado sobre
a história do PMDB será divulgado na ata completa da Assembléia,
acho que seria interessante esse registro de forma sucinta, pela
importância histórica do fato.

O Sr. Presidente - Deputado Sebastião Helvécio, a Presidência
esclarece que a observação de V. Exa. será registrada na ata a ser
publicada. Creio que, com isso, V. Exa. será plenamente atendido.

O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço a V. Exa. e à assessoria
da Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

telespectadores da TV Assembléia, uma boa-tarde a todos.
Cumprimento aqui todos os Defensores Públicos, que, infelizmente,
completam hoje 68 dias de greve sem nenhuma providência tomada
por parte do Executivo do Estado.

Sr. Presidente, a questão de ordem pedida é para parabenizar o
jornal “Estado de Minas”, que, neste último domingo, dia 15 de abril,
publicou uma importante matéria sobre a memória da ditadura militar,
publicação repetida na edição de hoje. É importante salientar que
rememorar a história do nosso país, a história de luta do povo
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brasileiro, é fundamental.
E, quando se fala da ditadura militar, é inevitável mencionar-se a

Guerrilha do Araguaia - um movimento ocorrido no início dos anos 70,
quando a juventude brasileira, indignada com um regime ditatorial em
que não se podia sequer levantar um questionamento sobre a ditadura
e em que qualquer reunião em praça pública era punida com prisão
nos porões, rebelou-se. Por meio de um movimento realizado no Sul
do Pará, esses jovens deram suas vidas em defesa da democracia e
da liberdade.

Aproximadamente 60 jovens, por meio de um trabalho com a
comunidade, procuraram combater a ditadura militar, e, para enfrentar
esse movimento de resistência, as Forças Armadas Brasileiras
destacaram mais de 10 mil de seus homens. Durante três anos,
combateram veementemente no Sul do Pará esse movimento, e
vários dos nossos jovens foram assassinados, consumidos.

Hoje, Sr. Presidente, transcorridos mais de 35 anos desse período
histórico tão sofrido para o povo brasileiro, muitas das famílias desses
queridos combatentes ainda desconhecem o paradeiro de seus filhos
e filhas, que praticaram ato de heroísmo, contrapondo-se à ditadura
militar naquele momento.

Sr. Presidente, o jornal “Estado de Minas”, ao publicar matéria de tal
natureza, está contribuindo para a história política e democrática do
Brasil, pois rememora, para nossa juventude, nosso Parlamento,
nosso Estado e nosso país, a nossa história, que não pode ficar
apagada nos livros e nos porões da ditadura.

Quero parabenizar o jornal “Estado de Minas” por essa atitude e, na
oportunidade, quero relembrar todos aqueles que tombaram em
defesa da liberdade e da democracia. Quero ainda prestar nossa
solidariedade a todos os familiares que tiveram seus filhos
massacrados e assassinados em um período tão perverso na história
do Brasil. Viva a democracia! Viva a luta do povo brasileiro! Viva a
Guerrilha do Araguaia!

Era o que tínhamos a registrar no Plenário desta Casa, Sr.
Presidente. Obrigado pela atenção.

Correspondência
- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
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correspondência:
MENSAGEM Nº 23/2007

Belo Horizonte, 16 de abril de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 597, de
2007, 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.

A emenda visa alterar o art. 2º do projeto de lei em questão no
sentido de que seus efeitos retroajam a 1º de abril de 2007.

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.

Emenda ao Projeto de Lei nº 597/2007
Art. 1º - O art. 2º do Projeto de Lei nº 597, de 2007, que 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
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2007.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 597/2007. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2007
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 art. 2º da Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de

2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - A RMVA é integrada pelos Municípios de Coronel

Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Timóteo, Mesquita, Belo
Oriente e Ipaba.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: Justifica-se tal projeto de lei em razão de os Municípios

de Mesquita, Ipaba e Belo Oriente possuírem características que os
credenciam a participar da Região Metropolitana do Vale do Aço,
sobretudo no que se refere às questões de planejamento regional com
vistas a uma melhor gestão dos problemas metropolitanos.
Fundamenta-se essa proposição com base em estudos realizados
pela Fundação João Pinheiro, por meio do Centro de Estudos
Municipais e Metropolitanos - Cemme: “Vale do Aço 2020, uma
Agenda de Desenvolvimento Integrado”, que identifica a tendência de
todo o desenvolvimento direcionado ao vetor norte, onde se
encontram conurbados os Municípios de Belo Oriente - sede da
Cenibra, cujos trabalhadores residem majoritariamente no núcleo
metropolitano -, Mesquita - que tem sido palco de expansões da
periferia de Ipatinga - e Ipaba - já considerada uma cidade dormitório
para o núcleo metropolitano. Os estudos da Fundação João Pinheiro
apontam as principais propostas para o desenvolvimento local com
relação ao meio ambiente, ao saneamento básico, ao transporte, à
saúde e à economia, com vistas a um planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico.

- 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 810/2007
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Dispõe sobre a instalação de biodigestores nas residências
unifamiliares e multifamiliares e nas instalações comerciais e
industriais, em áreas que não disponham de serviços públicos de
tratamento e coleta de esgotos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de biodigestores nas residências

unifamiliares e multifamiliares e nas instalações comerciais e
industriais a serem implantadas no Estado, em áreas que não
disponham de serviços públicos de coleta e tratamento de esgotos.

Parágrafo único - O sistema a que se refere este artigo deverá ser
instalado no período da construção.

Art. 2º - O proprietário poderá reivindicar abatimento na taxa de
serviço de tratamento de esgoto, de acordo com o regulamento do
órgão responsável pela coleta e tratamento de esgotos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril 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 através da geração de gás e,
conseqüentemente, de energia elétrica e calor.

Depois de 14 anos de experiência com implantação de biodigestores
em áreas carentes em todas as regiões do Brasil, se faz necessário
ampliar esta instalação em todo o Estado.

Potenciais usuários da tecnologia podem vir a ser as comunidades
isoladas, escolas, quilombos, condomínios, produtores rurais,
fazendas, hotéis e pousadas, bem como domicílios privados. A
principal vantagem de se promover a ampliação do uso dessa
tecnologia é a possibilidade de aproveitamento total dos resíduos, em
suas formas sólida, líquida e gasosa, pelos seus usuários. Na forma
sólida, o biossólido se transforma em adubo, o efluente, em
biofertilizante, e o biogás, em fonte alternativa de energia, além de
não ser mais lançado livremente na atmosfera, como está previsto na
Carta de Quioto.

A reciclagem dos nutrientes provenientes da biomassa, realizada por
esses sistemas de tratamento, permite a recuperação de áreas
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degradadas que podem servir para reflorestamento, cultivos
intensivos, produção de adubo orgânico e geração de maior volume
de biomassa para transformação em energia renovável. Esses
equipamentos propiciam aos usuários uma nova forma de
compreender a reutilização dos resíduos: estes não são mais vistos
como um problema para descarte, e, sim, como matéria-prima para
novos ciclos de produção. Incentivam ainda a redução do consumo de
água, seja nas propriedades agrícolas, nos condomínios, para
fertilização de áreas internas, ou nas agroindústrias, em seus
processamentos.

Além das vantagens próprias da tecnologia, esses equipamentos
podem ser construídos em alvenaria maciça, de forma semi-artesanal,
possibilitando a geração de centenas e até milhares de novos postos
de trabalho, se utilizados em maior escala.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares à 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 811/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Anita

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

Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Fundação Educativa e Cultural

Anita Ricciardi consiste em promover o desenvolvimento da
comunidade por meio da realização de obras e atividades
assistenciais, culturais, educacionais, artísticas e desportivas.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame



955

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 812/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Itatiaia

e São Roque, com sede no Município de Conselheiro Pena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no Município de
Conselheiro Pena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação dos Moradores de Itatiaia e São Roque é

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado. A instituição tem como finalidade promover, apoiar,
coordenar e orientar iniciativas que visem o desenvolvimento do
Município nas áreas social, técnica, econômica, cultural, educativa,
esportiva e de lazer e turismo e a assistência à saúde do menor
carente e dos idosos. Tem, ainda, como objetivo elaborar programas
relativos às áreas de educação, assistência social, saúde, transporte,
obras, infra-estrutura, habitação, agricultura, pecuária, indústria,
comércio, meio ambiente, esportes e lazer, nos quais se prevê a
execução de projetos e treinamentos. Por isso, julgamos mais que
procedente a outorga do título 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° 813/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Rennó e Kallás de Ensino e

Pesquisa - Irkep -, com sede no Município de Santa Rita de Sapucaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Rennó e

Kallás de Ensino e Pesquisa - Irkep -, com sede no Município de
Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.



956

Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Instituto Rennó  e Kallás de Ensino e Pesquisa -

Irkep -, pessoa jurídica de direito privado, é sociedade civil sem fins
lucrativos, que busca promover o crescimento humano através do
ensino e da pesquisa aplicada. Para tanto, desenvolve atividades de
reconhecido interesse público, celebrando parcerias com os Poderes
constituídos, com a iniciativa privada e outros apoiadores, buscando,
assim, o pleno desenvolvimento da comunidade em que atua.

Ademais, fundado em 12/8/2002, o Instituto 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 814/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Promoção Humana, com

sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Promoção

Humana, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Casa de Promoção Humana, com sede em Patos de

Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada, que tem como finalidade principal acolher e prestar
assistência às pessoas necessitadas. Para tanto, a entidade planeja,
acompanha e executa projetos de ação comunitária, fornecendo
alimentação, vestuário, calçados e auxílio-transporte para as pessoas
carentes. A Casa também desenvolve atividades artísticas e outros
trabalhos manuais, bem como a cultura de hortaliças, visando sua
manutenção e a de seus abrigados.

A entidade foi fundada em 4/5/2004, e sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Casa
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de Promoção Humana, espero contar com o apoio dos ilustres
Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 815/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar o nascimento de

crianças portadoras de Síndrome de Down e outras patologias
neuropsicomotoras e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a unidade hospitalar pública e privada obrigada a

informar à Secretaria Municipal de Saúde o nascimento de criança
portadora de Síndrome de Down e outras patologias
neuropsicomotoras passíveis de detecção em recém-nascidos, para
que o órgão público comunique à entidade de apoio existente no
Município sede do estabelecimento.

Parágrafo único - Entende-se por entidade de apoio as Apaes,
Família Down, organizações não governamentais e similares que
prestam assistência aos portadores de Síndrome de Down ou
patologias neuropsicomotoras e a seus familiares.

Art. 2º - A unidade hospitalar terá profissional de saúde qualificado
para orientar a gestante e seus familiares sobre o diagnóstico da
criança, bem como para encaminhá-la às entidades que prestam
assistência às crianças portadoras de necessidades especiais.

Parágrafo único - Na ausência do profissional a que se refere o
“caput” deste artigo, cabe à Secretaria Municipal de Saúde essa
responsabilidade.

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 da sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A Síndrome de Down - SD -, também conhecida como

Trissomia do 21, é caracterizada como condição genética, que leva
seu portador a apresentar uma série de características físicas e
mentais específicas. Essa síndrome é considerada uma das mais
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freqüentes anomalias numéricas dos cromossomos autossômicos e
representa a mais antiga causa genética de retardo mental. Dados
epidemiológicos brasileiros revelam incidência de 1:600 nascidos
vivos. Avanços tecnológicos e científicos têm aumentado
significativamente a sobrevida dessas crianças. Além disso,
movimentos socioculturais têm buscado incluir esses indivíduos na
sociedade, estimulando sua participação em diferentes contextos
sociais e promovendo o exercício da cidadania. Infelizmente, as mães
menos informadas sentem-se inseguras em relação ao nascituro
portador da síndrome, bem como aos que nascem com patologias
psicomotoras, que podem ser detectadas nas primeiras horas de vida.
Atualmente, existem entidades capacitadas para orientar as mães nos
primeiros cuidados com a criança que necessita de estimulação
precoce, além de direcioná-las em procedimentos afetivos e práticos
primordiais para o desenvolvimento do bebê. O contato com outras
mães que vivenciam o mesmo problema também colabora para
diminuir o impacto emocional de receber uma criança com
necessidades especiais. As secretarias municipais de saúde possuem
agentes capacitados que também são credenciados para prestar as
primeiras orientações e competentes para direcionar aos hospitais os
agentes voluntários que atuam em entidades ligadas aos portadores
da síndrome ou de patologias psicomotoras, os quais encontram-se
disponíveis para, nesse caso, realizarem um trabalho de orientação. O
projeto em escopo visa dirimir as dificuldades iniciais das mães de
crianças com necessidades especiais, o que não acarretará ônus
financeiro ao Estado, e em contrapartida o fará cumprir seu papel de
promovedor do bem comum. Assim, solicito aos nobres pares a
aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 671/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 816/2007
Torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos

defeituosos nos Municípios em que não haja assistência técnica
especializada ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os comerciantes e as fábricas obrigados a manter
postos de coleta de produtos defeituosos nos Municípios em que não
haja assistência técnica especializada ao consumidor.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal no
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo
de cento e oitenta dias para se adequar às disposições desta lei,
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: O consumidor que identifica vício no produto tem

encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos. Não
raras vezes em que decide entregar o produto para reparo, é impelido
a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo fornecedor em
corrigir o vício. Nesses casos, ocorrendo qualquer contratempo na
reparação do vício, como, por exemplo, na hipótese de ultrapassagem
do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.078, de 1990, o
consumidor que ingressa em juízo, perante o fornecedor, tem sido
surpreendido com a alegação de que o produto nunca foi entregue a
este para reparos, mas sim para terceiro particular deliberadamente
escolhido. O consumidor de boa-fé, freqüentemente, não dispõe de
nenhum comprovante escrito que ateste a relação entre o terceiro
encarregado do reparo e o fornecedor.

Constata-se ainda na prática que o consumidor, mesmo quando
entrega o produto para reparos diretamente no fornecedor, não dispõe
de comprovante que demonstre a data desta providência, o que pode
prejudicar a sua defesa judicial.

O recibo de depósito do produto para reparos, por ser documento
comum às partes, poderá ser requerido pelo consumidor sempre que
necessário, o que será providenciado pela entrega de uma cópia do
referido recibo.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
751/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 817/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Conselho Central

Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade de São Vicente de
Paulo imóvel que especifica.

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

Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
de São Vicente de Paulo imóvel de propriedade do Estado, constituído
por uma área de 9.07.05ha (nove hectares, sete ares e cinco
centiares), no local denominado Fraga, zona rural do Município de
Caeté, registrado sob o nº 9628, à fls. 257, no Livro nº 2-A-8 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, 17 de abril de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: No ano de 1966, o Governo do Estado recebeu em

doação dos Conselhos Particulares Vicentinos de Nossa Senhora do
Bonsucesso de Caeté e de São Francisco de Assis de José Brandão o
imóvel objeto da reversão que ora se pretende, constituído por uma
área de 9.07.05ha (nove hectares, sete ares e cinco centiares), no
local denominado Fraga, zona rural do Município de Caeté, registrado
sob o nº 9628, à fls. 257, no Livro nº 2-A-8 de Registro Geral, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

A doação, à época, foi condicionada à instalação e à manutenção,
pelo donatário - Estado de Minas Gerais -, de um estabelecimento do
Departamento Social do Menor, que posteriormente passou a ser
denominado de Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - Febem,
sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio dos doadores,
conforme consta da escritura pública de doação.

No local funcionou, como previsto, a Febem de Caeté até a extinção
do órgão em 1995, por força da Lei nº 11.819, de 1995. Logo o imóvel
foi reintegrado ao patrimônio do Estado, e daquela época até esta
data o terreno ficou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Atualmente não se desenvolve nenhuma atividade para as finalidades
previstas na doação.

Tendo em vista que o imóvel é integrante do patrimônio do Governo
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do Estado e não cumpre mais as finalidade para as quais foi objeto da
doação pelos Conselhos Vicentinos de Caeté, nada mais justo e legal
do que fazer reverter sua propriedade à SSVP no Município,
cumprindo, também, o que estabeleceu a escritura de doação
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca.

Dessa forma, espero poder contar com o apoio dos nobres 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 818/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

e Moradores do Bairro Oitis, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária das Mulheres e Moradores do Bairro Oitis, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Associação Comunitária das Mulheres e Moradores

do Bairro Oitis, em Contagem, fundada em 2001, tem como objetivo
essencial realizar ação visando à melhoria da qualidade de vida da
população do referido bairro, pertencente ao Município de Contagem.

Dessa forma, desenvolve atividades de caráter beneficente em prol
das mulheres, idosos, crianças e adolescentes carentes, promove
palestras educativas, oferece cursos profissionalizantes e de
capacitação para educadores sociais e assiste pessoas portadoras de
deficiência.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 819/2007



962

Declara de utilidade pública a Liga dos Blocos Carnavalescos da
Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no Município de
Esmeraldas.

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

Carnavalescos da Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no
Município de Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Liga dos Blocos Carnavalescos da Cidade de

Esmeraldas - Licace, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo
primordial promover e divulgar a cultura popular por meio das festas
carnavalescas, realizando desfiles de blocos caricatos e escolas de
samba no Município de Esmeraldas. Realiza, também, encontros
culturais, esportivos, sociais e recreativos.

Dessa forma, produz uma das mais genuínas manifestações
populares do País; além do mais, estimula a melhor convivência entre
os seus associados e a comunidade esmeraldense.

Pelos motivos apontados, acreditamos ser a instituição merecedora
do título de utilidade pública e, por isso, contamos com a anuência dos
nobres colegas à 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 820/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Social Solidariedade -

Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio Social

Solidariedade - Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: O Grupo de Apoio Social Solidariedade - Gass - atua

em diversas iniciativas que têm por fim promover obras de assistência
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social. Além do mais, realiza campanhas objetivando a segurança
alimentar, nutricional e o incentivo ao trabalho voluntário e promove
cursos profissionalizantes para a geração de renda familiar.

Por esse trabalho de relevância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado por
intermédio 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 821/2007
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Santa Cecília,

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

Escola Estadual do Bairro Santa Cecília, localizada no Município de
Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade tecer

singela homenagem ao advogado Raymundo Cândido, cujo trabalho
sempre foi pautado pela competência, determinação, ética,
solidariedade e humanismo.

Exemplo para as gerações, Raymundo Cândido, no ano de seu
centenário, é patrono do Grande Colar de Mérito Legislativo Municipal
2006. Figura entre os grandes nomes do direito em Minas Gerais e
enobreceu como poucos, ao longo de extensa e diversa trajetória, a
carreira que escolheu.

Advogado brilhante, foi titular de concorrida banca em Belo
Horizonte e região. Integrou o Instituto dos Advogados de Minas
Gerais, a Union Internationale des Avocats (Paris), a Associação
Internacional de Direito Penal (Viena) e a Inter-American Bar
Association (Washington). Serviu na Secretaria de Finanças e
representou a classe dos juristas no TRE-MG.

Professor universitário, lecionou na UFMG, na UNA e em Itaúna.
Defendeu teses que lhe valeram reconhecimento internacional, foi
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assíduo colaborador de revistas especializadas e publicou diversos
títulos. Participou de eventos acadêmicos e proferiu memoráveis
conferências em universidades do Brasil e exterior.

Em todas as frentes, seu trabalho teve as marcas da competência,
da determinação, da estrita ética, da solidariedade e do humanismo.
Filho mais velho de numerosa família e órfão de pai ainda menino,
avocou a si a condição de arrimo. Sua formatura em Direito aconteceu
aos 33 anos, quando já havia sido professor de primeiras letras, oficial
de justiça, apontador de estrada de ferro, instrumentista e regente de
banda, além de outras ocupações, necessárias para garantir
sobrevivência digna a si e a sua família. Mas as dificuldades que
enfrentou não lhe dobraram o caráter, antes o fortaleceram,
temperando-o ainda mais com notas de humildade, afeto e sabedoria.
Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 822/2007
Declara de utilidade pública a entidade Academia de Capoeira Garra

Mineira, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Academia de

Capoeira Garra Mineira, com sede no Município de Ubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Academia de Capoeira Garra Mineira, que está em

funcionamento há oito anos, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que
desenvolve importante trabalho de fins sociais e assistenciais. A sua
diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 823/2007

Dá a denominação de Coronel Américo Teixeira Guimarães à
Rodovia MG-238, que liga os Municípios de Cachoeira da Prata e
Sete Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Coronel Américo Teixeira Guimarães a

Rodovia MG-238, que liga os Municípios de Cachoeira da Prata e
Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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 liga os Municípios de Cachoeira da
Prata e Sete Lagoas o nome de Coronel Américo Teixeira Guimarães
como tributo e reconhecimento ao destacado trabalho que essa
personalidade desenvolveu em prol do comunidade.

Nascido em 8/9/1885, no Município de Sete Lagoas, foi o pioneiro do
desenvolvimento industrial do Estado e, ao mesmo tempo, grande
incentivador das atividades comerciais em Belo Horizonte, tendo sido
o terceiro presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, já em
1915.

O seu mérito de empresário e o valor de seu caráter foram
proclamados no documento que quatro entidades empresariais
mineiras dirigiram ao então governador José Francisco Bias Fortes,
pedindo a inclusão de seu nome no “Livro do Mérito” da Ordem
Nacional do Mérito.

Em 1905 construía a primeira usina hidrelétrica da sua região. E
quando Minas Gerais estava apenas com duas estradas -
Caeté/Sabará e Rio de Janeiro/Juiz de Fora - construiu a terceira,
ligando Cachoeira de Macacos à Sete Lagoas, hoje a conhecida
rodovia MG-238.

O seu falecimento, ocorrido em 31/8/70, deixa uma lacuna; ficaram,
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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 824/2007
Declara de utilidade pública a Escola Brasileira de Psicanálise -

Escola do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Psicanálise - Escola do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Escola Brasileira de Psicanálise - Escola do Campo

Freudiano - Seção Minas Gerais, com sede no Município de Belo
Horizonte, encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
10 anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. É
uma sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, com atuação em todo o Estado. A 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 825/2007
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Brazópolis, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
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Amigos dos Excepcionais - APAE de Brazópolis, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE de Brazópolis, com sede nesse Município, encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de 1 ano, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas. É uma sociedade de direito
privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, com atuação em
todo o Estado. A 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 826/2007
Dispõe sobre o passe livre de testemunhas judiciais em ônibus

intermunicipais que circulam por rodovias do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os cidadãos residentes fora da sede da Comarca onde for

interposta a ação judicial de natureza criminal ou cível, quando
intimados judicialmente para deporem, terão passe livre de ida e volta
em ônibus comerciais que circulam em rodovias estaduais.

Art. 2º - O Poder Judiciário fará constar no Mandado de Intimação a
seguinte expressão: “Testemunha judicial beneficiada com passe livre
em ônibus intermunicipais”.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com
a União, os Municípios e as entidades públicas e privadas para o
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a partir de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.



968

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei apresentado tem como objetivo auxiliar

testemunhas que residem fora das sedes de Comarcas Judiciais, caso
sejam intimadas para prestarem depoimento em juízo. Esclarecemos
que todo cidadão ou cidadã, quando intimados para prestarem
depoimento na qualidade de testemunha, são obrigados por força de
lei a comparecerem, sob pena de incorrer no crime de desobediência,
previsto no art. 330 do Código Penal. Nessa esteira, a testemunha
arrolada no processo judicial, seja criminal ou cível, é de fundamental
importância para o processo. O imediato comparecimento da
testemunha acarreta a celeridade processual, o bom julgamento e a
efetiva prestação jurisdicional. Daí a necessidade e urgência de
oferecer a esses cidadãos os meios para que eles prestem esse
“munus” público.

Pela relevância social e pela gravidade do problema que esta
proposição visa enfrentar, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 827/2007
Dá nova denominação à Escola Estadual de Contendas, localizada

no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Escola Estadual Florentino Procópio

da Silva a Escola Estadual de Contendas, localizada no Município de
Salinas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A proposta de se alterar a denominação da Escola

Estadual de Contendas para Escola Estadual Florentino Procópio da
Silva atende aos anseios não só de seu corpo docente e discente,
como também das autoridades do Município de Salinas, por razões
que se tornam claras ao se tomar conhecimento da história do
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educandário.
Florentino Procópio da Silva nasceu em Salinas, em 23/9/18. Até a

adolescência viveu em uma fazenda na região de Matrona com seus
pais, casando-se em 11/2/34. A partir de então passa a residir na
Fazenda Caiçara, onde viu a necessidade de uma escola na
comunidade. Assim, doou o terreno para a construção, que veio a se
chamar Escola Estadual de Contendas.

Já muito doente, mudou-se para Salinas e faleceu em 3/10/98.
Como se vê, o Sr. Florentino Procópio da Silva guarda uma íntima

relação com a história do educandário cujo nome se pretende alterar.
Sem desmerecer o nome do povoado de Contendas, estamos acordes
com a população de Salinas de que é muito justo emprestar à unidade
escolar o nome de pessoa fundamental para a sua construção e
funcionamento.

Diante de tais considerações, expressamos a confiança de que os
colegas parlamentares haverão de dar apoio 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 828/2007
Institui a Semana Estadual de Educação, Conscientização e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Educação,

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, que
passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado, a ser
comemorada, anualmente, na segunda semana de novembro.

Art. 2º - Os objetivos da Semana Estadual de Educação,
Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina são:

I - elevar a consciência sanitária da população sobre a fissura lábio-
palatina;

II - promover atividades de educação em saúde sobre a fissura
lábio-palatina;

III - realizar ações de identificação precoce da fissura lábio-palatina;
IV - capacitar os servidores públicos estaduais para as ações de
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prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com
fissura lábio-palatina;

V - estimular os profissionais de saúde a realizarem o diagnóstico
precoce e a notificação das crianças portadoras de fissura lábio-
palatina.

Art. 3º - As atividades pertinentes à Semana Estadual de Educação,
Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão
definidas, ano a ano, pela comissão organizadora do evento.

Parágrafo único - A comissão oganizadora de que trata este artigo
será designada pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Compete à comissão organizadora:
I - organizar a Semana Estadual de Educação, Conscientização e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina;
II - definir as atividades a serem desenvolvidas durante a Semana;
III - articular as secretarias e universidades estaduais afetas ao

tema;
IV - receber, avaliar e manifestar-se sobre projetos e propostas de

atividades da Semana;
V - promover atividades educativas, de conscientização e orientação

sobre a fissura lábio-palatina;
VI - identificar as carências das instituições que prestam

atendimento aos pacientes portadores da fissura lábio-palatina;
Art. 5º - As atividades da Semana Estadual de Educação,

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão
amplamente divulgadas pelo Poder Executivo e pela comissão
organizadora do evento.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá realizar parcerias com
universidades, associações, conselhos representativos das categorias
profissionais afetas ao tema e entidades privadas, para o
desenvolvimento das atividades da Semana Estadual de Educação,
Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina.

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, 17 de abril de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: A fissura labial ou lábio leporino é uma abertura no
lábio que pode ser pequena, apenas um corte no vermelhão do lábio,
ou ser uma grande abertura que chega até o nariz. Pode ser em um
ou nos dois lados da boca. Já a fissura palatal ou "goela de lobo" é a
abertura no céu da boca (palato), que pode ser pequena, apenas uma
fenda no céu da boca, ou grande, em toda a extensão do palato.
Existe também a fissura lábio-palatina, que é a abertura que se
verifica no lábio e no céu da boca ao mesmo tempo, geralmente
emendando-se.

São várias as causas dessa deficiência, entre elas: hereditariedade,
condições ambientais, doenças durante a gravidez (como sífilis,
rubéola, entre outras), uso de álcool e outras indefinidas. Segundo os
dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil a ocorrência é de
um fissurado para cada 650 nascimentos. O tratamento é complexo e
normalmente prolonga-se até a idade adulta, exigindo o
acompanhamento de equipe multidisciplinar. A criança precisa de uma
ou mais cirurgias para correções, de tratamento fonoaudiológico para
problemas de audição e fonoarticulação, de tratamento ortodôntico e
de acompanhamento psicológico, tanto para o indivíduo quanto para
sua família, pois essa deficiência pode acarretar problemas de auto-
estima.

Apresento este projeto visando à instituição e à inclusão oficial da
Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre
a Fissura Lábio-Palatina no calendário de eventos do Estado, com o
intuito de realizar um conjunto de atividades, unindo esforços entre
Poder Executivo, secretarias, universidades estaduais, associações e
conselhos representativos das categorias afins, na busca do
enfrentamento desse problema, prestando informações sobre
tratamento e prevenção aos pacientes.

Consciente da importância que tal iniciativa tem para a saúde da
coletividade, submeto este projeto ao juízo desta douta Casa
Legislativa.

- 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 829/2007
Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no
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Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público desenvolverá ações visando o

desenvolvimento e a implantação do uso da energia solar no Estado.
Art. 2º - O poder público, por meio dos órgãos competentes, atuará:
I - na promoção de estudos sobre a aplicação e ampliação do uso da

energia elétrica a partir da energia solar;
II - na promoção de campanhas educativas sobre as vantagens do

uso da energia solar;
III - no financiamento de ações que incentivem a produção e a

aquisição de equipamentos geradores de energia solar, em especial
para a população de baixa renda;

IV - no financiamento de pesquisas desenvolvidas por entidades que
atuem na área da energia alternativa, em especial na da energia solar;

V - na concessão de benefícios tributários às empresas destinadas à
produção de equipamentos geradores de energia alternativa, em
especial a solar, observados os preceitos da Lei Complementar nº
101, de 20 de maio de 2000;

VI - no estudo da implantação da energia solar nos órgãos da
administração direta e indireta do Estado, em especial nas empresas
públicas e autarquias estaduais, visando a diminuição, por parte do
poder público, dos gastos com a utilização de energia elétrica, como
forma de proporcionar economia ao Estado.

Art. 3º - Fica criado o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento e
Implantação do Uso de Energia Solar no Estado, que será composto
de:

I - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

II - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - um representante do Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam -;
V - um  representante do Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - Conecit -;
VI - um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do
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Estado de Minas Gerais - Fapemig -;
VII- um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

Feam -;
VIII - um representante da Companhia Energética de Minas Gerais -

Cemig -;
IX - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
X - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.
Parágrafo único - Os membros do Conselho Deliberativo não serão

remunerados, tendo-se em vista o caráter relevante de suas funções.
Art. 4º - Compete ao Conselho Deliberativo:
I - deliberar a respeito das ações a serem instituídas no Estado

visando a implementação do uso da energia solar;
II - promover estudos para viabilizar e ampliar a atuação do poder

público no incentivo ao uso da energia solar;
III - receber sugestões de técnicos e de órgãos públicos e privados

referentes ao assunto.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados a partir da data de sua publicação.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é estimular o uso da

energia alternativa, em especial da energia solar, como forma de
sustentabilidade ambiental e economia financeira.

Sabemos que a competência para legislar sobre energia e sua
exploração é da União. Mas o Estado tem a competência material
para agir a fim de incentivar e patrocinar políticas de desenvolvimento
energético, desde que em consonância com as diretrizes gerais da
legislação federal. Portanto, não restam dúvidas de que este projeto
está em perfeita harmonia com os ditames legais e constitucionais,
respeitando as competências reservadas à União, assim como o
princípio da separação dos Poderes.

Apesar de vivermos num dos países mais ricos do mundo em
incidência de raios solares, a geração de energia solar é ainda muito
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pequena. Este fato se deve a dois motivos principais: falta de
investimento em pesquisas nessa área e alto custo para a instalação
de equipamentos que absorvam a energia solar.

O ideal é desenvolver equipamentos que convertam com eficiência e
baixo custo a radiação solar em eletricidade. “Tudo isso exige uma
série de ações, como investimentos pesados nas indústrias, para
nacionalização dos equipamentos, e também em centros de
pesquisas de energias renováveis; e ainda abertura de linhas de
crédito para facilitar a aquisição dos equipamentos. Esses são os
desafios, em curto e longo prazo, para ampliar o sistema de geração
de energia renovável dentro do modelo energético brasileiro.” (Cristina
Dias, in http://www.comciencia.br/reportagens/2004/12/13.shtml.)

A energia solar é uma energia limpa, não poluente, confiável,
racional, que não requer manutenção e não faz uso de nenhum
combustível. Por estas razões, pode ser utilizada em inúmeras
aplicações.

Várias são as vantagens da utilização em larga escala da energia
solar. Entre elas, as principais são a diminuição do impacto ambiental
e a economia financeira. Além disso, o investimento em pesquisa para
tornar o aproveitamento da energia solar mais acessível à população
poderá levar energia a várias regiões pobres de Minas Gerais, como
já tem sido feito pela Cemig nas zonas rurais do Norte e Nordeste do
Estado.

É importante ressaltar que, se o Estado investir nesse tipo de
pesquisa, certamente ela irá se converter em benefício para o próprio
Estado, que poderá utilizar em suas repartições a energia solar,
trazendo uma grande economia para o poder público. Este é um
investimento que vale a pena e que irá beneficiar todos os setores da
sociedade.

Por isso, peço o apoio dos nobres pares a esta iniciativa.
- 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 830/2007
Declara de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube, com sede

no Município de Caeté.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Santa Cruz Esporte

Clube, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O Santa Cruz Esporte Clube foi fundado em 3/5/54 e

encontra-se em regular funcionamento desde sua fundação. É uma
entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade realizar
atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas, em todas as
modalidades amadoristas especializadas.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 831/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Shalon, com

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

Comunitária Shalon, com sede no Município de João Pinheiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A Associação Comunitária Shalon é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
administração sob nenhum pretexto, reverte a totalidade de suas
receitas apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias. Tem
por objetivo a promoção da assistência social, principalmente, de
pessoas carentes; o desenvolvimento de atividades educacionais,
artísticas, culturais, bem como a capacitação profissional de cidadãos
e a execução de serviços de radiodifusão comunitária.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada
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de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos
nobres pares para aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 832/2007
Torna obrigatória a vacinação contra a meningite bacteriana em

crianças de 6 meses a 1 ano de idade, no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a vacinação contra a meningite meningocócica

e pneumocócica em crianças de 6 meses a 1 ano de idade, no
Estado.

Parágrafo único - A vacinação de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser oferecida gratuitamente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A meningite é uma doença causada por vírus ou

bactérias e pode causar a morte ou deixar graves seqüelas, quando
afeta as funções cognitivas, levando a uma vida vegetativa.

As crianças de 6 meses a 1 ano são mais vulneráveis ao
meningococo, pois geralmente ainda não desenvolveram anticorpos
contra a doença.

Atualmente, apenas a imunização contra a meningite haemophilus é
feita em postos de saúde. As vacinas contra as formas
meningocócicas (neisséria meningite) e pneumocócica (streptococus
pneumoniae) só são encontradas em clínicas particulares, e cada
dose pode custar R$150,00.

Apesar de todos os esforços dos técnicos da Secretaria de Saúde,
até o momento, não se conseguiu incluir no calendário básico da
criança a vacina contra a meningite bacteriana. Assim, não podemos
esperar mais que o governo federal acate a proposta de inclusão
dessas vacinas no calendário nacional. Devemos agir, protegendo,
inicialmente, as crianças, bem como incentivando o desenvolvimento
de campanhas publicitárias sobre essa matéria em todo o Estado.

Espero contar o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
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Legislativa 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 833/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Distrito de São

José do Buriti, Município de Felixlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada “Escola Estadual Olympio Correia

Quadros” a escola estadual localizada no Distrito de São José do
Buriti, no Município de Felixlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Sr. Olympio Correia Quadros foi um brasileiro que

destacou-se por um gesto humanitário que veio beneficiar toda uma
região importante como a do Município de Felixlândia. O Sr. Olympio
chegou à região de Felixlândia por volta de 1870, na época distrito de
Curvelo, e, ao averiguar o local em que poderia melhor se adaptar,
escolheu as margens do Córrego Buriti Cumprido para fixar
residência. Casou-se com a Sra. Amancia, com quem teve um filho,
Raimundo Correia Quadros. Desbravou a região junto a muitos
companheiros, construíram estradas para integrar o distrito, hoje
Felixlândia, cultivaram lavouras nas terras às margens do Rio São
Francisco. Na época, o Sr. Olympio adquiriu algumas pequenas
propriedades rurais e, sensibilizado com a situação dos pobres,
permitiu que construíssem ranchos ou casas em sua propriedade.

Felixlândia era ainda distrito de Curvelo, sendo o Sr. Olympio
praticamente fundador da Vila São José do Buriti, assim denominada
devido ao Córrego Buriti Cumprido, na qual construiu a Capela de São
José. Por volta de 1949, Felixlândia se tornou Município e, em 1953, a
Vila de São José passou a ser Distrito de São José do Buriti. O Sr.
Olympio, já idoso, vendeu suas propriedades, deixando para a Vila de
São José uma área de dois alqueires, em doação à Mitra
Arquidiocesana de Diamantina.

Portanto, este projeto de lei propõe seja dada a denominação de



978

Escola Estadual Olympio Correia Quadros à escola estadual
localizada no Distrito de São José do Buriti, Município de Felixlândia.

Contando com elogios e apoio de Prefeitos de toda a região, e
fazendo justiça, contamos com apoio dos nobres pares para essa
merecida homenagem ao Sr. Olympio Correia Quadros.

- 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 834/2007
Declara de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Vila São Vicente de

Paulo de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Vila São Vicente de Paulo de Curvelo, registrada no

cartório de registro civil das pessoas jurídicas, sob o nº 3.893, fls.
139/147, livro 22, é uma associação civil de direito privado,
beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos,
com prazo indeterminado de duração.

A entidade tem por objetivo a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana, visando especialmente a
manutenção do estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas
do sexo feminino, proporcionando-lhes assistência material, moral,
intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade,
visando a preservação de sua saúde física e mental.

- 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 835/2007
Altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, fica

acrescido dos seguintes inciso XII e parágrafo único:
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“Art. 3º - (...)
XII - incentivo ao turismo gastronômico.
Parágrafo único - os projetos e programas de incentivo ao turismo

gastronômico definirão diretrizes e normas para viabilizar a realização
de eventos e festivais de gastronomia da comida mineira no Estado de
Minas Gerais, considerando-se especialmente:

I - ampliação de eventos gastronômicos nas cidades históricas e
localidades no Circuito da Estrada Real, Circuito das Águas e nos
lagos;

II - ampliação do programa “Comida di Buteco” a cidades do interior
de Minas Gerais;

III - estimular o ensino técnico e superior de gastronomia.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A tradicional comida mineira está sendo reconhecida

como Patrimônio Cultural de Minas Gerais, preservando suas
tradicionais receitas em acervos históricos. As cidades históricas
mineiras realizam festivais gastronômicos, levando receitas mineiras,
tais como: pão-de-queijo, tutu de feijão, frango ao molho de ora pro
nobis, ao reconhecimento internacional. Em Belo Horizonte já temos
inserido no turismo o festival “Comida di Buteco”.

Esta proposição de lei reconhecerá a gastronomia também como
incentivadora do turismo, podendo trazer benefícios turísticos e
culturais, melhorando os festivais gastronômicos e levando ao interior
outras possibilidades turísticas. Além disso, incentiva o estudo da
gastronomia tanto técnico quanto superior, ressaltando-se ter sido
instalado pela Faculdade Estácio de Sá o primeiro curso superior de
Gastronomia de Minas Gerais.

- 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 836/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Córrego de Santa Constância e Região - Aprusc -, com
sede no Município de Ipanema.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais do Córrego de Santa Constância e
Região - Aprusc -, com sede no Município de Ipanema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Córrego de Santa Constância e Região - Aprusc - tem por finalidade a
implantação de eletrificação rural na área do córrego de Santa
Constância e região próxima, atuando para o desenvolvimento das
comunidades que ali têm suas propriedades e exercem atividades
agrícolas, tendo em vista o seu crescimento social e econômico.

Tem feito parceria com órgãos públicos federais, estaduais e
municipais para melhor alcançar os objetivos de sua ação, que
também se caracteriza pela promoção de cursos, palestras e
seminários destinados à qualificação dos produtores rurais.

Desenvolve ações de apoio financeiro à zootecnia, à agricultura e à
agroindústria, como a busca de recursos junto aos diversos órgãos de
fomento agrícola, destinados à aquisição de máquinas e implementos
pertinentes à conquista de melhores condições de produção e melhor
qualidade de produto. Por fim, a entidade atua também na assistência
social amparando a família, a criança e o adolescente carentes ou em
situação de risco.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI Nº 837/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com sede no Município de
Ipanema.

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

Comunitária do Córrego Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com
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sede no Município de Ipanema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Comunitária do Córrego Monte Alegre e

Bicuiba - Ascoimba - promove o desenvolvimento das comunidades
dos córregos Monte Alegre e Bicuiba, na zona rural de Ipanema. Por
meio de ações sistemáticas, visa implantar eletrificação nas
propriedades. Além do mais, representa os moradores da área junto
às entidades que congregam os produtores rurais no Estado e
também junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

Atua em conjunto com as Secretarias Municipais de Agricultura e de
Assistência Social, a Emater-MG e o IMA, objetivando proporcionar
assistência técnica aos seus associados, para os quais promove
palestras, cursos e seminários que melhoram a sua qualificação.
Buscando recursos que possam financiar a aquisição de máquinas e
implementos agrícolas, procura aumentar a rentabilidade e
produtividade em Monte Alegre e Bicuiba.

Por esse trabalho de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo
outorgado por intermédio 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 838//2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva - Consep -, com sede no Município de Governador
Valadares.

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

de Segurança Preventiva - Consep -, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva,
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sediado no Município de Governador Valadares, é entidade civil sem
fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica.

Instituído em 2001, tem como objetivo desenvolver atividades de
segurança preventiva em prol da comunidade, seja colaborando na
prestação de serviços essenciais na área de polícia ostensiva, seja
melhorando o transporte, comunicação, informatização e
equipamentos dos órgãos de segurança pública, considerados
fundamentais para o pleno exercício de suas competências, seja
promovendo a realização de campanhas, palestras, debates e outros
eventos de natureza educativa que despertem no cidadão o espírito
de cooperação e responsabilidade cívica em benefício de toda a
sociedade.

Ante a relevância das atividades desenvolvidas pelo Conselho,
consideramos oportuno lhe seja concedido título declaratório de
utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres
colegas parlamentares.

- 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 839/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de Vargem Alegre -
ACMSBHVA -, com sede no Município de São João Evangelista.

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

Comunitária dos Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de Vargem
Alegre - ACMSBHVA -, com sede no Município de São João
Evangelista.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A referida Associação Comunitária dedica-se à

proteção da família, da gestante, da criança, do adolescente e do
idoso, promove a reabilitação de pessoas com necessidades
especiais, oferece aos carentes assistência jurídica, médica,
odontológica e qualifica mão-de-obra para o mercado de trabalho.
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Dá orientação ao consumidor e envida esforços para fortalecer a
união, a organização e motivação das atividades agropecuárias das
comunidades em sua área de ação, com atenção especial aos
pequenos produtores rurais. Com isso ajuda no desenvolvimento
socioeconômico dos seus associados, com reflexo positivo na
sociedade.

Estabelece parcerias com órgãos de assistência técnica, elaborando
projetos voltados para a melhoria da produção no campo, zelando
pela aplicação de manejo integrado e sustentado dos recursos
naturais, objetivando compatibilizar o processo de produção com a
preservação do ecossistema.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI Nº 840/2007
Institui o Certificado de Sociedade Inclusiva no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Certificado de Sociedade Inclusiva, a ser

concedido à pessoa física ou jurídica que adaptar suas edificações e
treinar seus funcionários, a fim de atender às necessidades das
pessoas com deficiência e idosas.

Parágrafo único - Constarão no certificado a que se refere o “caput”
a identificação do agraciado e o número e a data desta lei.

Art. 2º - O Certificado de Sociedade Inclusiva terá as seguintes
graduações:

I - Grau Prata, à pessoa física ou jurídica que adaptar suas
edificações, eliminando as barreiras arquitetônicas para melhor
atender à pessoa com deficiência e ao idoso;

II - Grau Ouro, à pessoa física ou jurídica que adaptar suas
edificações, eliminando as barreiras arquitetônicas, e treinar seus
funcionários para melhor atender à pessoa com deficiência e ao idoso.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência participará da seleção de instituições
e de pessoas a serem contempladas com o certificado a que se refere
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esta lei.
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, 17 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Este projeto de lei visa criar, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, o Certificado de Sociedade Inclusiva a ser concedido à
pessoa física ou jurídica que adaptar sua edificações e treinar seus
funcionários, a fim de atender às necessidades das pessoas com
deficiência e idosas.

Uma sociedade inclusiva é aquela que adapta seus espaços para
que todos os seus membros possam viver melhor e cria políticas de
igualdade, solidariedade e justiça, favorecendo a boa convivência
familiar e comunitária e permitindo que todos alcancem sua autonomia
para protagonizar sua história.

Adaptar as condições físicas e treinar funcionários para melhor
receber deficientes e os idosos é uma medida humanitária e inclusiva.
Conceder a esses estabelecimentos o Certificado de Sociedade
Inclusiva será um reconhecimento do Estado pelo empenho social em
acolher esta parcela da sociedade, motivo pelo qual contamos com o
apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 841/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Artística Pró-

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

Beneficente Artística Pró-Vida - Abaprov -, com sede no Município de
Brasilândia de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A referida Associação, fundada em 1998, não tem fins
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lucrativos. Possui por finalidade estimular e realizar iniciativas que
contribuam para o desenvolvimento do Município de Brasilândia de
Minas, especialmente no tocante a projetos culturais e educacionais.

Para alcançar seus objetivos, mantém escolas de 1º e 2º graus e
cursos profissionalizantes; mantém e patrocina rádios comunitárias e
bibliotecas; divulga pesquisas, estudos e experiências educacionais.
Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, firma convênios com
instituições públicas e privadas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação

deste projeto, que tem por fim declará-la de utilidade pública.
- 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 842/2007
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Educação de

Trânsito, 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 Educação de Trânsito, com sede em Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública estadual a Associação Brasileira de Educação de Trânsito,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Há 7 anos, a entidade cumpre suas finalidades estatutárias, quais
sejam a contribuição para pesquisas e a realização de estudos sobre
educação de trânsito, além de orientação ao cidadão, por meio de
palestras, blitze e cursos, a fim de que tomem conhecimento das leis
do trânsito e das leis morais, que conduzem a vida em uma sociedade
organizada.

O objetivo de seu trabalho é levar ao cidadão uma maior
conscientização em relação à educação no trânsito e à mudança de
comportamento no que diz respeito seus deveres e direitos, para que
possam, assim, colocá-los em prática, visando reduzir o número de
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acidentes e proporcionar maior segurança a pedestres e condutores
de veículos.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto a meus
nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 843/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Produtores Rurais da Região do Pontal, com sede no Município de
Martinho Campos.

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

Comunitária dos Produtores Rurais da Região do Pontal, com sede no
Município de Martinho Campos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública estadual a Associação Comunitária dos Produtores Rurais da
Região do Pontal, com sede no Município de Martinho Campos. Há
quase 10 anos a entidade cumpre suas finalidades estatutárias, quais
sejam a contribuição para o desenvolvimento econômico e a melhoria
da qualidade de vida de seus associados e suas famílias e da
comunidade da região do Pontal. Para tanto, desenvolve projetos de
assistência pessoal relacionados a saúde, educação e cultura, até
mesmo no que diz respeito a todo processo produtivo e sua
comercialização, sempre levando em consideração o cuidado com o
meio ambiente e a dignidade do seu povo.

O objetivo da Associação é a prestação de serviços que contribuiam
para o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias e a
defesa das atividades econômicas, sociais e culturais de seus
associados.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 844/2007
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do

Bairro Acaiaca, 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 Pró-

Melhoramentos do Bairro Acaiaca, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação Pró-Melhoramentos, com sede no Município de
Belo Horizonte, que, há mais de 6 anos, tem como finalidades
estatutárias a captação e a distribuição de recursos, bem como o
desenvolvimento, a orientação e o incentivo nas áreas relacionadas à
saúde, ao esporte, à segurança, ao lazer, à cultura, à habitação, à
educação, ao meio ambiente, entre outras. O trabalho em defesa do
idoso, do menor e do adolescente, a recuperação de viciados, a
distribuição de cestas básicas, a promoção de cursos de
especialização e formação social também fazem parte dos objetivos
da referida entidade.

O objetivo central da Associação Pró-Melhoramentos é lutar pelas
minorias discriminadas, sendo que a renda apurada será revestida em
prol do atendimento gratuito beneficente da instituição, que poderá ser
mantenedora de outras entidades e núcleo em todo o Município.

Considerando a missão e os objetivos da entidade administrativa,
submeto aos meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 845/2007
Institui o percentual do Adicional de Risco de Vida a ser pago ao

funcionário público estadual que exerce sua função em regiões de
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baixo índice de desenvolvimento humano e alto índice de
criminalidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Adicional de Risco de Vida aos funcionários

públicos estaduais que exercem suas funções em regiões de baixo
índice de desenvolvimento humano e alto índice de criminalidade.

§ 1º - O Adicional de Risco de Vida tem natureza remuneradora e
não possui caráter indenizatório, portanto não se destina à reparação
de nenhum prejuízo concreto nem configura ressarcimento de gastos
ou reparação de danos.

§ 2º - A definição das regiões de baixo índice de desenvolvimento
humano e alto índice de criminalidade será estabelecida pelo órgão
responsável do Poder Executivo.

Art. 2º - O Adicional de Risco de Vida a ser pago pelo Estado de
Minas Gerais ao funcionário público estadual corresponderá a 50%
(cinqüenta por cento) de seu vencimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Podemos enxergar, nas ações que o governo do

Estado vem tomando, uma enorme preocupação em relação a
questões de segurança pública.

Sabemos que algumas das principais causas da violência no Estado
estão diretamente relacionadas ao desemprego e à falta de
oportunidade para os jovens estudarem e se profissionalizarem.

No entanto, na luta contra esses problemas, o governo de Minas
implantou uma série de programas, como, por exemplo, o Programa
de Controle de Homicídios Fica Vivo e o Poupança Jovem, inédito no
País.

O Fica Vivo! tem como objetivo reduzir o número de homicídios,
favorecendo a organização comunitária e dos jovens, aliando o
trabalho a ações preventivas, que mobilizam os jovens das
comunidades, entre 12 e 24 anos, em oficinas educativas, culturais e
profissionalizantes e de patrulhamento ostensivo feito pelo
Grupamento Especializado de Áreas de Risco - Gepar - da Polícia
Militar de Minas Gerais.
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O Poupança Jovem é um programa que promete aumentar a
freqüência do jovem na escola em regiões de baixo Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, alto índice de criminalidade e alta
taxa de evasão escolar, garantindo a todo aluno que permanecer na
escola, ao final do ensino médio, receber uma poupança no valor de
R$3.000,00. Para isso, além de passar de ano, o aluno terá que
participar de diversas atividades extracurriculares, oferecidas por
programas sociais, culturais e de capacitação.

Por meio dessas e de outras atitudes, o governo vem conseguindo
diminuir os índices de violência que afetam nossa sociedade. Mas,
para garantirmos que tais índices permaneçam nesses níveis,
considero necessária a participação desta Casa, em consonância com
o Poder Executivo, na apresentação de propostas que contribuam
para o sucesso desses programas.

Para isso, é interessante pensarmos também no funcionalismo
público estadual que atua nessas regiões e que participa desse
processo. Sua realização e eficácia dependem diretamente desses
profissionais. Os professores, os trabalhadores da área de saúde e os
demais servidores do Estado que exercem suas funções nas regiões
abrangidas por esses programas merecem incentivo por estarem
prestando seus serviços em áreas consideradas pelo próprio governo
do Estado como sendo de risco.

Em razão do exposto, este projeto de lei tem como objetivo a
melhoria da qualidade do serviço prestado por meio da valorização do
funcionário público estadual, que, na falta de um ambiente seguro de
trabalho, poderá ter seu esforço e sua dedicação compensados por
uma remuneração mais justa.

Considerando a relevância desta matéria, submeto aos meus nobres
pares este projeto de lei, pedindo 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 846/2007
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Educacional do

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
José Henrique
Justificação: A Associação Instituto Educacional do Futuro, situada

na Rua Gumercindo Veloso do Carmo, 56, sala 1, Centro, encontra-se
em funcionamento desde novembro de 2004.

A referida Associação é uma associação civil, sem fins lucrativos ou
econômicos, de caráter educacional, que tem como finalidade oferecer
cursos regulares, devidamente reconhecidos pelo Ministério da
Educação, para crianças, desde o berçário até o ensino médio,
mediante o uso de técnicas inovadoras, tais como ensino integral,
individualizado, informatizado e bilíngüe, buscando sempre a
excelência da qualidade de ensino.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 847/2007
Proíbe as empresas que exploram televisão a cabo cobrar pela

instalação e uso de pontos extras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que exploram televisão a cabo estabelecidas

no Estado de Minas Gerais ficam proibidas de cobrar pela instalação e
pelo uso de pontos extras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: As operadoras do serviço de TV a cabo vêm cobrando

de seus usuários valores adicionais pela instalação dos chamados
“pontos extra”. Trata-se de conexões, com o correspondente
decodificador, que permitem a escolha de canais de forma
independente do ponto principal contratado pelo assinante. As
operadoras alegam que o acréscimo na tarifa cobriria os custos de
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disponibilização do serviço e de manutenção da rede.
O Ministério Público de Minas Gerais, no entanto, posiciona-se

contrariamente a tal alegação. Na Nota Técnica nº 7, de 2005,
entende ser abusiva tal cobrança. Os custos a serem levados em
consideração deveriam limitar-se ao serviço de instalação, sendo
incabível a cobrança de complementação da assinatura.

Com vista a clarificar a situação, a fim de ver assegurado aos
usuários seu direito, oferecemos a esta Casa proposta para explicitar
na lei restrição à cobrança de acréscimos na assinatura do serviço.
Esperamos, desse modo, deixar claros os parâmetros dentro dos
quais será oferecida a TV a cabo.

O Procon Estadual entrou no Tribunal de Justiça, em 20 de
setembro, argumentando ser abusiva e ilegal a cobrança por ponto
adicional de TV a cabo.

O Desembargador Dídimo de Paula argumenta que, “uma vez
dentro da residência do consumidor, não pode o fornecedor intervir no
uso e distribuição física daquele sinal, ditando o local de sua fruição”.
Segundo ele, esse local pode legitimamente ser ditado e eleito pelo
consumidor, que detém o direito líquido e certo de usar o sinal como
bem lhe aprouver, dentro da unidade residencial para a qual esse
sinal foi destinado.

De acordo com a nota, a cobrança de valores pelas concessionárias,
tendo como fatos geradores a instalação e utilização de pontos extras
pelo assinante, constitui uma prática ilegal, porque a lei que
regulamenta o serviço não contempla a possibilidade de ele ser
remunerado.

O Procon-MG tem recebido consultas e reclamações de
consumidores e de Procons municipais sobre a regularidade da
cobrança que as concessionárias prestadoras de serviços de TV a
cabo impõem aos consumidores que desejam instalar ponto extra
para receptação do sinal no mesmo local indicado no contrato firmado
com o assinante. Ainda de acordo com a nota do Procon, as
operadoras de TV a cabo justificam a cobrança do adicional na
mensalidade, por ponto instalado, argumentando que o valor a mais é
decorrente dos custos da instalação e manutenção e que o contrato
firmado com o consumidor contém cláusula expressa prevendo essa
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remuneração.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para

aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do

Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 848/2007
Dispõe sobre o registro policial obrigatório de estabelecimentos

comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais para se habilitarem

legalmente ao exercício das atividades de compra, venda, troca ou
permuta, consignação ou depósito de mercadorias usadas,
reformadas ou recondicionadas, especialmente móveis, máquinas,
aparelhos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios, telefones
celulares e outros bens móveis são obrigados a se inscreverem,
previamente, no registro policial da delegacia de polícia de sua
jurisdição.

§ 1º - O não-atendimento da exigência contida no “caput” deste
artigo implica a adoção das seguintes providências, pela delegacia de
polícia com jurisdição sobre o local da situação do estabelecimento
infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários ou com a
defesa que julgar pertinente;

II - interdição do estabelecimento infrator, caso o responsável por ele
não promova, no prazo legal, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários, ou caso seja
julgada improcedente a defesa apresentada, sendo que dessa decisão
de interdição cabe recurso administrativo, com efeito suspensivo, para
o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta dias da intimação.

§ 2o - Os estabelecimentos comerciais já existentes, não inscritos no
registro policial exigido por esta lei, terão o prazo de até sessenta
dias, a contar de sua publicação, para regularizarem sua situação,
devendo apresentar, no ato de seu registro, relação em duas vias,
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contendo todas as mercadorias usadas em estoque, indicando o
número e o tipo do documento fiscal de origem, a marca, as
características e outras especificações.

Art. 2o - A inscrição no registro policial obrigatório instituído por esta
lei será feita na delegacia de polícia da jurisdição do estabelecimento
comercial, mediante requerimento assinado pelo titular da empresa
em nome individual, pelo representante legal seu ou da sociedade
empresária, conforme o caso, acompanhado com a seguinte
documentação:

I - cópia autenticada do ato constitutivo da empresa ou firma em
nome individual, atualizado, registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais;

II - inventário, em duas vias, das mercadorias usadas descritas no
art. 1o, “caput”, se existentes no estabelecimento;

III - certidões negativas do Distribuidor do Fórum Criminal das
Justiças Federal e Estadual, em nome dos representantes e sócios ou
titulares da sociedade empresária ou da empresa em nome individual.

Art. 3o - A delegacia de polícia do registro do estabelecimento
comercial emitirá em nome deste um Certificado de Registro Policial
para ser afixado em local visível no estabelecimento, para fins de
comprovação de sua regularidade.

Parágrafo único - Cabe recurso administrativo para o Chefe da
Polícia Civil da decisão que defere ou não o registro, no prazo de
trinta dias da respectiva intimação.

Art. 4º - As entradas, nos estabelecimentos comerciais, de
mercadorias usadas, reformadas ou recondicionadas, ainda que a
título de consignação, troca, permuta, doação ou depósito, deverão
ser relacionadas, em instrumento apropriado, pelo responsável pelo
estabelecimento, de modo que seja indicado o número e o tipo do
documento fiscal de origem, a marca e o tipo da mercadoria, e o
nome, o endereço, o número de inscrição no CPF e do RG do
fornecedor ou vendedor, ficando tal relação à disposição da delegacia
de polícia competente.

Parágrafo único - Igualmente serão relacionadas em instrumento
apropriado as saídas das mercadorias usadas, com anotações do
nome, endereço, identidade e CPF do adquirente, bem como o
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número do documento fiscal emitido, ficando tal relação à disposição
da delegacia de polícia competente.

Art. 5º - O não-atendimento da exigência do art. 4o implica a adoção
das seguintes providências, pela delegacia de polícia com jurisdição
sobre o local da situação do estabelecimento infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, o devido relacionamento das
mercadorias, podendo apresentar a defesa que julgar pertinente;

II - apreensão da mercadoria, caso o responsável pelo
estabelecimento não promova, no prazo legal, o devido
relacionamento das mercadorias ou seja julgada improcedente a
defesa apresentada;

III - interdição do estabelecimento infrator, no caso de reincidência
da infração, sendo que dessa decisão cabe recurso administrativo,
com efeito suspensivo, para o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta
dias da intimação.

Art. 6o - As mercadorias usadas apreendidas não reclamadas e
abandonadas em poder da delegacia de polícia, por período igual ou
superior a um ano, serão alienadas em hasta pública.

§ 1o - O processo licitatório será instaurado com autorização do
Titular da Secretaria de Defesa Social, a quem compete nomear a
Comissão Especial de Licitação composta de, no mínimo, três
membros, servidores estáveis, instruindo-se o processo com os
seguintes documentos, no mínimo:

I - auto de apreensão das mercadorias usadas encontradas em
situação irregular;

II - laudo pericial contendo avaliação dos bens móveis usados,
apreendidos, a serem leiloados;

III - relatório circunstanciado da fiscalização realizada, elaborado
pela delegacia de polícia autora da apreensão;

IV - prova da publicação, por três vezes consecutivas, no diário
oficial dos Poderes do Estado e em jornal de circulação em âmbito
estadual, contendo discriminação minuciosa das mercadorias usadas
apreendidas, o nome do estabelecimento ou da pessoa em poder do
qual foi feita a apreensão, o número do Termo de Apreensão e o
prazo de até trinta dias, contado da última publicação, para a
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comprovação da regularização dos bens móveis usados a serem
leiloados.

§ 2º - A licitação tratada neste artigo obedecerá aos ditames da Lei
de Licitações e Contratos, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993.

Art. 7o - O Chefe da Polícia Civil determinará a realização de
levantamentos em todas as delegacias de polícia, a fim de que sejam
relacionados os bens móveis e mercadorias, usados, apreendidos e
na situação descrita no art. 6o, para serem alienados e encaminhará o
resultado desses levantamentos à Comissão Especial de Licitação de
que cuida o § 1o do art. 6º.

Art. 8o - A partir da vigência desta lei os levantamentos mencionados
no art. 7o passarão a ser rotineiros, no final de cada mês, para os
efeitos do disposto no art. 7o.

Art. 9o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei trata da criação de mais um

mecanismo de controle da comercialização e circulação de
mercadorias usadas, na tentativa de coibir a receptação. Tendo em
vista a falta de um mecanismo legal capaz de coibir tal prática,
estamos apresentando a esta egrégia Assembléia este projeto de lei,
cuja medida certamente refletirá na redução dos crimes de furtos e
roubos. Desde já conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 849/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião

do Rio Verde 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 Sebastião do Rio Verde terreno com área de 200m² (duzentos



996

metros quadrados) e suas benfeitorias, localizado à Rua Passa
Quatro, s/n, nesse Município, registrado sob a matrícula nº 6.412 fl.
121 do Livro nº 3 “I” no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de São Lourenço.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à manutenção do ensino fundamental.

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 art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto objetiva que se faça doar ao Município de

São Sebastião do Rio Verde o imóvel de propriedade do Estado
situado nesse Município. Visando atender ao interesse público, a
Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde solicita a doação do imóvel
e sua incorporação ao patrimônio do Município, para manutenção do
ensino fundamental.

Considerando justa a doação pretendida, 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.

PROJETO DE LEI Nº 850/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de carrinhos

motorizados para deficientes físicos, idosos e gestantes em centros
comerciais, "shopping centers", hiper e supermercados e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os centros comerciais, “shopping centers”, hiper e

supermercados, no âmbito do Estado, ficam obrigados a fornecer,
gratuitamente, carrinhos motorizados para deficientes físicos, idosos e
gestantes.

Art. 2º - Os estabelecimentos previstos no artigo 1º terão o prazo de
sessenta dias corridos, a partir da publicação desta lei, para fazerem
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aquisição e oferecerem, gratuitamente, o serviço de carrinhos
motorizados aos deficientes físicos, idosos e gestantes.

Art. 3º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade nas
dependências, externa e interna, dos centros comerciais, “shopping
centers”, hiper e supermercados, placas indicativas dos postos de
retirada dos carrinhos motorizados.

Art. 4º - Os centros comerciais, “shopping centers”, hipermercados e
supermercados que descumprirem o disposto nesta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção

monetária pelo índice oficial, na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
Art. 5º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos

competentes do Poder Executivo.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a partir da sua vigência.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão

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

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua
própria natureza humana e pela dignidade que lhe é inerente, não
resultando de uma concessão da sociedade política, mas de um
dever. Esse direitos devem ser garantidos e consagrados.

Apesar disso, os idosos e os portadores de deficiência ainda sofrem,
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freqüentemente, violação e desrespeito a seus direitos. Não há na lei
brasileira uma definição precisa do que se considera pessoa portadora
de deficiência. Existe a Lei nº 8.160, de 1991, que dispõe sobre a
identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva, e a Lei nº
4.613, de 1965, que isenta dos impostos de importação e de
consumo, bem como da taxa de despacho aduaneiro, quanto aos
veículos especiais destinados ao uso exclusivo de paraplégicos ou de
pessoas portadoras de deficiência física e, também, o Decreto nº 914,
de 1993, que institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, definindo em seu art. 3º a pessoa portadora
de deficiência como “aquela que apresenta, em caráter permanente,
perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho
de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser
humano.”

A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de
deficiência iniciou-se, de forma explícita, com a Emenda à
Constituição nº 12, de 1978, que, em um único artigo, dispôs que seria
assegurada a melhoria da condição social e econômica dos
deficientes, especialmente, mediante educação gratuita, assistência,
reabilitação e reinserção na vida social, proibição de discriminação,
até mesmo quanto à admissão ao trabalho, além da possibilidade de
acesso a edifícios e logradouros públicos.

Com relação aos idosos, cabe-nos fazer menção ao art. 230 da
Constituição Federal que, em si, já era suficiente para garantir a
proteção do idoso, porque assegura “a sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes
o direito à vida.” O dever de assegurar a participação comunitária, a
defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida é da família, da
sociedade e do Estado, isto é, um dever de todos.

Apesar da garantia constitucional referente aos direitos dos idosos,
essas pessoas continuam sendo desrespeitadas. Assim, tornou-se
necessária a elaboração de outras leis que viessem efetivar tais
direitos, como a Lei nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso, conferindo
garantias à terceira idade, entre outras. Posteriormente, editou-se a
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Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, um
instrumento de fundamental importância que ampliou os direitos dos
cidadãos com idade acima de 60 anos.

A função principal do Estatuto do Idoso é funcionar como carta de
direitos, fornecendo meios de controle do poder público em relação ao
melhor tratamento do idoso e verdadeira educação cidadã, no tocante
ao respeito e à luta pela dignidade das pessoas com idade mais
avançada em nosso país.

Assim, é preciso contribuir para que o idoso alcance posição de
cidadão efetivo na sociedade, galgando o lugar de respeito e
dignidade que merecem por serem os formadores de nossa
sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar
ativamente da sociedade.

Dessa forma, verificamos ser imprescindível a adoção de medidas
referentes ao respeito à acessibilidade de idosos e deficientes físicos
visando assegurar a sua liberdade de locomoção, em busca de maior
inclusão social baseada na aceitação das diferenças individuais, na
valorização de cada pessoa e na convivência dentro da diversidade
humana, ainda mais porque há um aumento progressivo da
preocupação com essa questão.

Essa preocupação também é estendida às gestantes, que muitas
vezes, têm dificuldades de locomoção, sendo imprescindível que
sejam colocados à disposição delas meios capazes de assegurar um
dos direitos fundamentais de qualquer cidadão, a locomoção.

Diante do relatado, constatamos que essa parcela da sociedade
merece muita atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a
nossa contribuição com esta proposição, a qual tem por objetivo
facilitar o acesso e a permanência dessas pessoas nos centros
comerciais, “shopping centers”, hiper e supermercados, pois, embora
a nossa Constituição Federal esteja norteada pelo princípio de que o
direito ao livre acesso ao meio físico e de livre locomoção é parte
indissociável dos Direitos Humanos, falta, ainda, a visão de
obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal nos arts. 1º, incisos
II e III; 3º, inciso IV; 23, inciso II; 24, inciso XIV, e 230, todos da
Constituição Federal.
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Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 851/2007
Dispõe sobre a proibição da apresentação da carteira da Ordem dos

Músicos do Brasil na realização de “shows”, no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os músicos dispensados da apresentação da carteira

da Ordem dos Músicos do Brasil para participarem de “shows” e afins.
Art. 2º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicação, estabelecendo-se os critérios de
fiscalização e as penalidades a serem impostas aos infratores.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é facilitar a apresentação

dos músicos mineiros, sem nenhum tipo de constrangimento.
Não são raras as denúncias que nos chegam relatando o

cerceamento desses profissionais, impedidos de participarem de
“shows” para os quais foram contratados ou de simplesmente
comparecerem para enriquecer o espetáculo, por não terem
disponível na ocasião a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil.

Esta proposta pretende eliminar essa burocracia, contribuindo para a
difusão cultural, que enriquece o nosso Estado com a divulgação do
trabalho dos artistas mineiros.

Estas são as razões pelas quais apresentamos este projeto de lei, e
contamos com o voto favorável dos Deputados para sua aprovação.

- 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 852/2007
Altera o prazo de duração do Fundo Máquinas para o

Desenvolvimento - Fundomaq.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - O Fundo tem prazo de duração até 31 de dezembro de

2010, equivalente ao prazo máximo de vigência do Programa
Máquinas para o Desenvolvimento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O governo do Estado, em 2005, com a criação do

Programa Máquinas para o Desenvolvimento e do fundo contábil que
possibilitou a sua efetiva implantação, o Fundomaq, deu importante
passo no sentido da melhoria das condições da malha viária no
Estado, especialmente no que diz respeito ao sistema de transporte
para as comunidades regionais.

Essa louvável iniciativa tem, no entanto, como prazo previsto para o
seu encerramento, a data de 31/8/2008. Considerando-se a
necessidade de continuidade do programa, apresentamos esta
proposta de alteração de legislação em vigor, para que suas ações
possam se estender até o término do atual governo. Contamos,
portanto, com o apoio dos ilustres Deputados 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 853/2007
Declara de utilidade pública o Hospital de Alto Rio Doce, com sede

no Município de Alto Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de Alto Rio

Doce, com sede no Município de Alto Rio Doce.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O Hospital de Alto Rio Doce, com sede no Município de

Alto Rio Doce, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que visa
prestar assistência aos que necessitam de seus serviços, sem
distinção de raça, cor, sexo, nem religião. Com duração
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indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo a sua diretoria composta
por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, as quais
não recebem remuneração pela sua atuação.

Considerando-se a importância do trabalho social e da área de
saúde desenvolvidos pela referida entidade, espero contar com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 854/2007
Declara de utilidade pública a Associação Borbagatense Unidos

para o Progresso - ABUP, com sede no Distrito de Borba Gato, no
Município de Ferros.

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

Borbagatense Unidos para o Progresso - ABUP, com sede no Distrito
de Borba Gato, no Município de Ferros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Borbagatense Unidos para o Progresso,

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no Distrito de Borba Gato,
situado no Município de Ferros, visa promover o desenvolvimento da
comunidade na área social, educacional, cultural, de saúde, entre
outras atividades, especialmente nas áreas de infra-estrutura urbana e
rural.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, não
recebendo nenhuma remuneração pela atuação. A totalidade das
rendas apuradas será destinada à manutenção e ao desenvolvimento
dos seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
prestados pela referida entidade, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.
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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 855/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado imóvel com
área de 807,40m² (oitocentos e sete vírgula quarenta metros
quadrados), situado na Avenida Engenheiro Domingos Buzatti, no
Município de Guanhães, registrado sob o nº 13.850, a fls. 89-90 do
Livro 3-R, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Guanhães.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação da sede da 78ª Companhia da Polícia Militar,
de Guanhães.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
doador se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, for desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Neider Moreira
Justificação: O imóvel de que trata esta proposição é de propriedade

do DER-MG, autarquia que integra a administração indireta do Poder
Executivo, com autonomia administrativa e financeira, embora
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Há vários anos, está sendo utilizado como sede da 78ª Companhia
da Polícia Militar, de Guanhães, mas, para que as instalações possam
passar por reforma e manutenção, por meio de convênio com o
Município de Guanhães, têm que fazer parte do patrimônio do Estado.

Essa alteração no domínio do imóvel é de interesse da comunidade
de Guanhães, pois vai propiciar melhores acomodações para a
corporação responsável por sua segurança.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares para sua
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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 856/2007
Declara de utilidade pública a Ação Social Paroquial do

Cachoeirinha - Aspac, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Paroquial

do Cachoeirinha - Aspac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Criada em outubro de 2005, a Ação Social Paroquial do

Cachoeirinha - Aspac - é uma entidade que visa à promoção social e
cultural dos moradores do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte.
Visa também ao pleno desenvolvimento da comunidade mediante
ações com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e
programas voltados para a família, realizados em parceria com o setor
público e privado e por ações dos moradores locais.

A atividade de grande importância e alcance social tem possibilitado
uma maior integração social da coletividade e, principalmente, maior
segurança e tranqüilidade para as famílias do bairro Cachoeirinha.

Pelas razões expostas, conto 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 857/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de

Bambuí, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção à Infância de Bambuí, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
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Paulo Cesar
Justificação: A Associação de Proteção à Infância de Bambuí, com

sede nesse Município, entidade de direito privado, filantrópica, de
caráter educacional, cultural, assistencial, tem por finalidade promover
ações e prestar serviços, gratuitamente, de atenção às necessidades
da criança; promover o desenvolvimento integral da criança, por meio
da busca e da construção de propostas efetivas de promoção e
proteção da vida individual e coletiva; elaborar, promover e apoiar
estratégias e ações inovadoras e comprometidas com o atendimento
às necessidades do desenvolvimento da criança, visando sua
aplicação prática em larga escala; contribuir para o estabelecimento
de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,
estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade
da atenção à criança e à sua família; e prestar serviços gratuitos,
permanentes, sem discriminação de raça, cor, sexo ou religião, na
área específica de atendimento àqueles que deles necessitarem,
conforme preconiza o estatuto da entidade. Importante, ainda,
ressaltar que a Associação de Proteção à Infância de Bambuí está em
pleno e regular funcionamento há mais de 16 anos, pautando sua
atuação por meio do rigoroso cumprimento de suas finalidades
estatutárias.

Diante do exposto, consideramos de extrema importância a
concessão do título declaratório de utilidade pública estadual,
permitindo a essa conceituada entidade firmar parcerias com os
órgãos estaduais de forma a melhorar e ampliar os relevantes
serviços prestados à comunidade bambuiense. Contamos, portanto,
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 858/2007
Celebra acordo entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais

- Copasa-MG - e os Municípios mineiros visando compensá-los pelos
custos de implantação ou expansão de infra-estrutura destinada a
distribuição de água tratada e captação de esgotamento sanitário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Nos contratos celebrados entre a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - e os Municípios
mineiros, serão compensados ou permutados os custos suportados
por este em decorrência da execução de obras de infra-estrutura
necessárias à implantação ou expansão de rede de distribuição de
água tratada e captação de esgotamento sanitário no Município,
doadas por eles à empresa.

Art. 2º - Nos contratos previstos no art. 1º desta lei deverá constar a
descrição pormenorizada das obras e dos serviços necessários à
implantação ou expansão da infra-estrutura para distribuição de água
tratada e captação de esgotamento sanitário, incluindo sua
valorização, de forma a criar os parâmetros que balizarão a
compensação ou permuta com os Municípios previstas nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A implantação ou expansão de infra-estrutura destinada

à distribuição de água tratada e captação de esgotamento sanitário é
uma das maiores demandas dos Municípios mineiros, permitindo que
seja ofertado um serviço essencial para a melhoria do Índice de
Desenvolvimento Humano e para a saúde pública.

Contudo, ao solicitar a implantação ou expansão da rede de
distribuição de água tratada e captação de esgotamento sanitário, os
Municípios deparam com elevados custos financeiros, uma vez que a
Copasa-MG, responsável pela maior parte da exploração das
concessões desse serviço no Estado, exige que eles arquem com os
custos de implementação das obras de infra-estrutura executadas.

Essa situação se configura paradoxal, uma vez que os gastos
efetuados nunca serão recuperados pelos tesouros municipais, visto
que a infra-estrutura executada se incorpora ao patrimônio da
Copasa-MG, que aufere receita com sua utilização. Trata-se de uma
realidade ainda mais incoerente se for levado em consideração o
estado de extrema penúria financeira da maior parte dos Municípios
mineiros, em contraste com a invejável saúde financeira da Copasa-
MG, como mostram os balanços financeiro e patrimonial da empresa.

É importante ressaltar que hoje a Copasa-MG, empresa de
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economia mista, com capital aberto e ações comercializadas no
mercado, paga dividendos e lucro sobre capital próprio a seus
acionistas, caracterizando-se como companhia que visa ao lucro. Não
há como se conceber que a empresa tenha sua receita operacional
ampliada por meio de aumento de patrimônio gerado por
investimentos realizados com dinheiro público, como ocorre quando a
empresa recebe doação de benfeitorias pagas pelas prefeituras. Não
obstante ter tido seu capital aberto, de forma a se manter competitiva
em uma economia de mercado, a Copasa-MG não pode distanciar-se
de seu objetivo inicial de atender ao interesse público, não devendo,
dessa forma, se locupletar com recursos públicos, como ocorre hoje.

Esta proposição tem o objetivo de resguardar as precárias finanças
municipais e equilibrar a relação entre a Copasa-MG e os Municípios.
Vem ratificar, ainda, os princípios estabelecidos pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; pela
Lei nº 8.666, de 1993, Lei das Licitações, e pelas demais leis
pertinentes que dispõem sobre a gestão dos recursos municipais e,
entre outras determinações, responsabilizam o Município pela
alienação de seu patrimônio.

Contamos, portanto, 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 859/2007
Celebra acordo entre a Companhia Energética de Minas Gerais -

Cemig - e os Municípios mineiros visando compensar os custos de
implantação de infra-estrutura destinada à distribuição de energia
elétrica nesses Municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos contratos celebrados entre a Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e os Municípios mineiros, serão compensados
ou permutados os valores pagos por eles à empresa ou a
empreiteiras, credenciadas pela própria Cemig, em decorrência da
execução de obras de infra-estrutura necessárias à implantação de
rede de distribuição de energia elétrica, obras estas doadas à Cemig
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antes mesmo do início da prestação de serviços à população.
Art. 2º - Nos contratos previstos no art. 1º desta lei deverá constar a

descrição pormenorizada das obras e dos serviços necessários à
implantação da infra-estrutura para distribuição de energia elétrica,
incluindo sua valorização, de forma a criar os parâmetros que
balizarão a compensação ou permuta com os Municípios previstas
nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A implantação de infra-estrutura destinada à

distribuição de energia elétrica, especialmente na área urbana, é uma
das maiores demandas dos Municípios mineiros, permitindo que seja
ofertado, entre outros, o serviço de iluminação pública.

Contudo, ao solicitar a implantação da rede de distribuição de
energia elétrica, os Municípios deparam com elevados custos
financeiros, uma vez que a Cemig, responsável por esse serviço no
Estado, exige que eles arquem com os custos de implementação das
obras de infra-estrutura, executadas, geralmente, por empresas por
ela credenciadas.

Essa situação se configura paradoxal, uma vez que os gastos
efetuados nunca serão recuperados pelos tesouros municipais, visto
que a infra-estrutura executada se incorpora ao patrimônio da Cemig,
que aufere receita com a sua utilização.

Também é igualmente importante destacar que a Cemig obtém
outras receitas por meio dessa rede de distribuição de energia
elétrica, em muitos casos implantada com recursos das prefeituras,
uma vez que seus postes são utilizados pelas empresas de telefonia
fixa para a implantação de redes de comunicação, serviço pelos quais
são cobradas vultosas tarifas.

Esta é uma realidade ainda mais incoerente se considerarmos o
estado de extrema penúria financeira da maior parte dos Municípios
mineiros, em contraste com a invejável saúde financeira da Cemig,
como mostram os balanços financeiro e patrimonial da empresa
estatal de energia elétrica.

É importante ressaltar que hoje a Cemig, empresa de economia
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mista, com capital aberto e ações comercializadas no mercado,
inclusive na Bolsa de Valores de Nova Iorque, paga dividendos e lucro
sobre capital próprio a seus acionistas, caracterizando-se como
companhia que visa ao lucro.

Não há como se conceber que a empresa tenha sua receita
operacional ampliada por meio de aumento de patrimônio gerado por
investimentos realizados com dinheiro público, como ocorre quando a
empresa recebe doação de benfeitorias pagas pelas prefeituras.

Também é essencial destacar que o governo do Estado é o
acionista majoritário e controlador da Cemig, empresa criada pelo
então Governador Juscelino Kubischek de Oliveira para induzir o
desenvolvimento econômico e social do Estado. Pode, portanto, o
Estado conceder a autorização prevista nesta lei.

Não obstante ter tido seu capital aberto, de forma a se manter
competitiva em uma economia de mercado, a Cemig não pode se
distanciar de seu objetivo inicial, não devendo, dessa forma, se
locupletar com recursos públicos, como ocorre hoje.

Diante do exposto, esta proposição tem o objetivo de resguardar as
precárias finanças municipais e equilibrar a relação entre a Cemig e
os Municípios. Vem ratificar, ainda, os princípios estabelecidos pela
Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
pela Lei nº 8.666, de 1993, Lei das Licitações, e pelas demais leis
pertinentes que dispõem sobre a gestão dos recursos municipais e,
entre outras determinações, responsabilizam o Município pela
alienação de seu patrimônio.

Contamos, portanto, 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 860/2007
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e Hospital

São Vicente de Paulo de Porteirinha-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo de Porteirinha, com sede
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nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia e Hospital São Vicente

de Paulo de Porteirinha, com sede nesse Município, é entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo prestar,
gratuitamente, por meio de convênio firmado com o SUS, atendimento
à população em geral, independentemente de classe social, raça, cor,
gênero ou credo. Além disso, deve elaborar, promover e apoiar
estratégias e ações inovadoras e comprometidas com o correto
atendimento aos usuários da saúde do Município e das cidades
vizinhas. Também deve contribuir para o estabelecimento das
políticas públicas de saúde, garantindo a universalidade e a qualidade
do atendimento à população, com prioridade para os setores menos
favorecidos economicamente, bem como promover eventos visando
aumentar o conhecimento e a informação dos profissionais da saúde.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 861/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Dom Bosco, com sede no Município de
Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco é uma

associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 26/10/95,
que tem por finalidade a defesa dos direitos e a organização desse
bairro e adjacências, visando o combate à fome e à pobreza, a
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divulgação da cultura e do esporte, a proteção ao meio ambiente, a
conquista de moradia, a defesa e vigilância. Desenvolve ainda
atividades de proteção da saúde da família, da infância, da juventude
e da velhice.

O processo que objetiva conceder o título declaratório de utilidade
pública encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as
exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98. Por essas razões,
espero contar com apoio dos nobres pares 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 862/2007
Dispõe sobre a criação de exigências para assinatura de convênios

entre o Estado e as empresas municipais que controlam o transporte
urbano, para emissão de multas de trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A assinatura de convênios entre as empresas municipais

que controlam o transporte urbano nas cidades do Estado e o
Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, autorizando a emissão
de multas de trânsito por parte das referidas empresas, só poderá ser
feita mediante a apresentação de um dos seguintes termos de
comprovação da infração:

I - fotografia do veículo, que comprove a infração cometida;
II - assinatura, no talão de infração, do próprio condutor,

reconhecendo ter cometido a infração;
III - assinatura, no talão de infração, de uma ou mais testemunhas

que confirmem ser verdadeira a infração cometida.
Art. 2º - A emissão de multas de trânsito por parte das empresas

municipais sem a apresentação de um destes termos de comprovação
implica a imediata suspensão do convênio assinado entre a empresa
e o Governo do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ruy Muniz
Justificação: A imposição de regras para comprovação das multas
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emitidas pelas empresas municipais de transporte conveniadas com o
Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, se faz necessária para
combater uma verdadeira “industria de multas” instalada em alguns
dos Municípios mineiros, onde a função de emitir as multas de trânsito
foi transferida para as Prefeituras, por meio de empresas público-
privadas criadas para controlar o tráfego urbano.

São inúmeras as reclamações de motoristas, que questionam,
principalmente, se os agentes contratados com o poder de emitir as
multas têm treinamento adequado para exercer a função e
conhecimento técnico necessário para tal. Alguns juristas põe em
dúvida inclusive se a fé pública que permite ao policial militar emitir
uma multa sem ser questionado pode-se estender aos funcionários
dessas empresas municipais.

Com as garantias de comprovação das infrações sugeridas sendo
aplicadas e seu detalhamento constando nos contratos feitos com o
Governo do Estado, apresentando uma fotografia ou a assinatura do
condutor ou testemunha, as empresas municipais de transporte
também evitariam que sua atuação fosse questionada.

Conto com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Arlen Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 337/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 863/2007
Dispõe sobre a exigência da apresentação de carteira de identidade

e a elaboração de cadastro simplificado dos passageiros na emissão
de passagens rodoviárias pelas empresas de transporte do Estado,
em trajetos superiores a 150km (cento e cinqüenta quilômetros).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na emissão de passagens rodoviárias intermunicipais e

interestaduais no Estado, em trajetos superiores a 150km (cento e
cinqüenta quilômetros), as empresas de transporte ficam obrigadas a
elaborar um cadastro simplificado de cada passageiro, a partir da
apresentação, por ele ou terceiro, de original ou cópia da carteira de
identidade.

Art. 2º - Ficam as empresas de transporte obrigadas a fornecer a um
representante do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais - DER-MG - cópia da relação de passageiros, antes
do embarque.

Art. 3º - O embarque do passageiro estará condicionado à
apresentação de documento de identidade, certidão de nascimento
(no caso de menores) ou outro documento com fotografia.

Art. 4º - No caso de perda ou extravio da passagem, poderá o
passageiro embarcar mediante a apresentação de um documento de
identidade.

Art. 5º - As empresas que descumprirem alguma norma prevista nos
artigos anteriores estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ruy Muniz
Justificação: A venda de passagens rodoviárias mediante a

apresentação de documento de identificação e a elaboração de
cadastro simplificado vai trazer mais comodidade e, principalmente,
mais segurança para os passageiros e a população em geral.
Comodidade porque, a exemplo do que ocorre com as passagens
aéreas, em caso de perda ou extravio, o passageiro poderá embarcar
apresentando documento de identidade.

Quanto à segurança, a exigência da apresentação de documento de
identidade vai dificultar o embarque nos ônibus de assaltantes ou
mesmo de marginais foragidos ou procurados pela polícia e pela
justiça, dificultando fugas. Além disso, a elaboração de uma lista de
passageiros pode facilitar inclusive a identificação de vítimas em caso
de acidentes.

Conto com o apoio dos nobres colegas.
- 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 864/2007
Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição para o vestibular e da
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taxa de matrícula na Uemg e Unimontes às candidatas que sejam
doadoras regulares de leite materno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição para o

vestibular e da taxa de matrícula para ingresso na Uemg e Unimontes
as candidatas que sejam doadoras regulares de leite materno.

Art. 2º - A candidata, para fazer jus ao benefício, deverá apresentar
documento comprobatório de sua condição de doadora regular,
expedido nos termos definidos pelo Poder Executivo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ruy Muniz
Justificação: O projeto é de extrema importância, uma vez que a

adoção de políticas públicas consistentes e a atuação parlamentar
concentrada e efetiva representam medidas essenciais para que se
atendam as necessidades de mães e filhos. Segundo estimativa do
Fundo das Nações Unidas pela Infância - Unicef -, se todos os bebês
fossem exclusivamente amamentados durante os seis primeiros
meses de vida e continuassem a mamar até os dois anos de idade,
quase 1.300.000 crianças poderiam ser salvas todos os anos, e outros
milhares de meninos e meninas cresceriam muito mais saudáveis em
todo o mundo.

O leite materno constitui alimento fundamental a nutrição e a saúde
do bebê, pois, até que a criança complete seis meses de vida, este é
o único alimento que ela precisa receber para crescer forte e
saudável. As ações preventivas são as formas mais eficientes de
intervenção, e, em função disso, é preciso desenvolver medidas que
promovam o aleitamento materno, recomendado também pela
Organização Mundial da Saúde - OMS. No entanto, de acordo com
dados disponibilizados no endereço eletrônico do Unicef, no Brasil
apenas 39% das mães amamentam seus filhos no prazo estimado
pela OMS. Segundo informações da entidade, essa deficiência
decorre da falta de conscientização que leve ao entendimento e ao
despertar para a importância do aleitamento materno.

A OMS recomenda que o leite materno deve ser o único alimento
para a criança até os seis meses de idade.
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- 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 865/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação do Símbolo

Internacional de Surdez nas condições que especifica e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de

Surdez nos locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por
pessoas portadoras de deficiência auditiva, e em todos os serviços
postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso,
primordialmente no âmbito da administração pública.

Art. 2º - O Símbolo Internacional de Surdez deverá ser afixado,
obrigatoriamente, em local visível, não sendo admitida nenhuma
alteração ou adição ao desenho simbolizador reproduzido no anexo
único desta lei.

Art. 3º - As demais disposições pertinentes a serem observadas, no
que couber, são as constantes na Lei Federal nº 8.160, de 8 de
janeiro de 1991.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Ruy Muniz
Justificação: A utilização dessa ferramenta de comunicação tem por

objetivo suprir carências de acessibilidade e integração das pessoas
deficientes, barreiras geralmente reclamadas pelos defensores dos
direitos humanos e que quando viabilizadas são muito bem recebidas
pela sociedade. Conselhos e organizações representativas de
pessoas deficientes argumentam que o símbolo contribui com a tão
desejada igualdade entre as pessoas.

A sociedade tem na utilização deste símbolo uma ação permanente
contra o preconceito, a discriminação, a desigualdade, e em favor da
vida digna, fraternal, do bem-estar e da auto-estima entre iguais em
direitos e deveres, sem distinção de qualquer natureza. É, em síntese,
um símbolo de comunicação sem fronteira.

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

PROJETO DE LEI Nº 866/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.523/2006)

Dispõe sobre a concessão de gratuidade no serviço de transporte
coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência e às com
idade superior a sessenta e cinco anos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida gratuidade no serviço de transporte coletivo

intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência e às com idade
superior a sessenta e cinco anos.

Parágrafo único - Considera-se pessoa portadora de deficiência,
para fins do disposto nesta lei, aquela que apresente desvantagem
quanto à orientação, à independência física e à mobilidade ou de
ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para o exercício de
ocupação habitual, para a interação social ou para a independência
econômica, em caráter permanente, nos termos da Lei nº 13.465, de
12 de janeiro de 2000.

Art. 2º - Nos casos em que for necessária, a gratuidade no serviço
de transporte coletivo intermunicipal será estendida a um
acompanhante do beneficiário referido no art. 1º.

Art. 3º - A concessão da gratuidade estabelecida nesta lei é
condicionada à prova, pelo beneficiário, da condição de idoso ou de
portador de deficiência, podendo, nos termos do regulamento, ser-lhe
exigida documentação comprobatória de idade ou de deficiência.

§ 1º - A gratuidade estabelecida nesta lei tem caráter pessoal e
intransferível.

§ 2º - O beneficiário ou acompanhante que não observar as normas
pertinentes ao Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal poderá ter suspenso o direito à gratuidade, por prazo
não superior a noventa dias.

Art. 4º - Nos casos em que a aplicação do disposto nesta lei
ocasionar excessivo ônus sobre os contratos de concessão em curso,
o concessionário terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

§ 1º - Na hipótese do “caput”, a comprovação do ônus excessivo
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será realizada mediante a apresentação, pelo concessionário, de
informações e dados que evidenciem a incidência de custo
operacional adicional sobre execução do contrato.

§ 2º - O deferimento administrativo do reequilíbrio econômico-
financeiro de que trata este artigo somente ocorrerá após a
comprovação referida no § 1º e mediante processo administrativo, no
qual seja assegurado a usuário ou a entidade representativa de
usuários o direito de se manifestar.

§ 3º - As informações e os dados apresentados nos termos do § 1º
serão submetidos a consulta pública, por prazo não inferior a quinze
dias.

Art. 5º - Os editais de licitação e os respectivos contratos de
concessão de serviço de transporte coletivo urbano celebrados após a
vigência desta lei conterão cláusula dispondo sobre a inclusão da
gratuidade referida no art. 1º na formação do preço e dos demais
elementos econômicos relativos à contratação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição ora apresentada discorre sobre conceitos

e meios necessários à concessão de gratuidade no transporte coletivo
intermunicipal ao idoso e ao portador de deficiência, substituindo a
legislação hoje existente sobre a matéria. Insere-se, assim, no
contexto da promoção de políticas públicas orientadas para a
concretização de princípios e diretrizes constitucionais relacionados à
integração do indivíduo hipossuficiente à sociedade.

O projeto cuida de definir a condição de portador de deficiência para
fins de percepção de passe livre no transporte coletivo intermunicipal,
remetendo-o a regulação específica editada pelo Estado no ano 2000
e prevê, ainda, regras procedimentais básicas acerca da concessão
do benefício, incluindo condições para credenciamento de
beneficiários e a possibilidade de extensão da passagem gratuita a
um acompanhante, quando seja necessário. A proposição amplia o
raio de compreensão da legislação existente, que já concede a idosos
e deficientes o passe livre nos ônibus intermunicipais, mas que tem
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sido objeto de grande polêmica jurídica.
Com efeito, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais (Apelantes: DER/MG e Estado de Minas Gerais;
Apelado: Ministério Público. Apelação Cível nº 000.162.855-1/00),
competiria ao Estado destinar recursos para se garantir o disposto na
lei citada, a título de indenização ao concessionário do serviço, para
se assegurar aos idosos e portadores de deficiência o direito à
gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal. Ressalvas à parte
quanto à visão estrábica do Judiciário neste caso, o fato é que a lei,
de 17 anos, tem sido letra morta, mera folha de papel.

O escopo da proposta é, então, aperfeiçoar o ordenamento jurídico,
possibilitando efetividade à regra jurídica que garante o passe-livre
aos idosos e portadores de deficiência. O art. 24, XIV, da Constituição
da República, estabelece que caberá ao Estado legislar
concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência”, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de
concretizar, mediante políticas públicas, a “proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência”, nos termos do art. 23, II, do
Diploma Fundamental. A matéria deve ser apreciada por esta
Assembléia, em atenção ao disposto no art. 61, XVIII, da Constituição
mineira. Inexiste, bem assim, qualquer óbice a que iniciativa
parlamentar impulsione o processo legislativo, conforme, aliás,
reiterada posição da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.

A análise da proposta em discussão deve partir de uma
interpretação jurídica sistemática, mediante a qual a ordem jurídico-
constitucional, composta de regras, princípios e valores, orienta a
ação do legislador. Assinala Maria Helena Diniz que “do ponto de vista
da norma em elaboração, há uma ‘pressão’ axiológica relacionada
com uma situação fática concreta” (DINIZ, Maria Helena. Conceito de
Norma Jurídica como Problema de Essência. São Paulo: Saraiva,
1996, p. 28). O projeto analisado tem raízes no valor integração social
do portador de deficiência e em princípios como a dignidade da
pessoa humana, a igualdade e a liberdade. Sua pretensão se
harmoniza com o direito e se legitima na sociedade na medida em
que, concretamente, converte esses valores em direitos subjetivos
públicos aptos a serem de fato exercidos pelos destinatários da
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norma.
A este respeito leciona Márcio Fonseca que “para o direito o tema ou

o fato da deficiência representa um ponto de partida, na medida em
que a partir deste ‘dado’ serão buscadas soluções jurídicas para o
deficiente em suas relações, por exemplo, com a dignidade da pessoa
humana, com a igualdade de oportunidades, com as condições de
inserção no campo profissional”. (FONSECA, Márcio Alves. “Direito e
Exclusão: Uma noção reflexão sobre a noção de deficiência”. In
Advocacia Pública e Sociedade. a. 1, n. 1, São Paulo: Max Limonad,
1997, p. 118-119)

Estabelecido no art. 1º da Constituição da República, o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana deve ser “concebido como referência
constitucional unificador de todos os direitos fundamentais, o conceito
de dignidade humana obriga a uma densificação valorativa que tenha
em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma
qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o
sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais
tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais”.
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes & MOREIRA, Vital. Constituição
da República Portuguesa Anotada. 2a. ed.. Coimbra: Coimbra ed.,
1984, p. 70).

Vê-se, assim, que a pretensão ora discutida é respaldada princípio
fundamental de nossa República. Recorda Eros Roberto Grau, por
outro lado, que “a dignidade da pessoa humana é adotada pelo texto
constitucional concomitantemente como fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1.º, III) e como fim da ordem econômica (art.
170, caput). (...)”, assumindo concreção como direito individual e,
enquanto princípio, constituindo o núcleo essencial dos direitos
humanos.” (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na
Constituição de 1988. 5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 221). O
mesmo autor acentua, ainda, a necessidade de que tanto os entes
públicos quanto os privados estejam empenhados na realização
efetiva da promoção da existência digna a todos.

No mesmo sentido, explica Juarez Freitas que “o princípio da
universalização do interesse público e da correlata subordinação das
ações estatais à dignidade da pessoa humana não significa o
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arbitrário e inaceitável jugo da vontade do particular ao cidadão,
imolado para o gáudio de um volúvel e falso interesse coletivo. Ao
revés. Representa tão somente a indução legítima (limitada por
imperativos de justiça) de que se subordinem as condutas e os bens
particulares ao interesse geral digno desse nome, o qual também
haverá de se configurar afinado com o interesse lícito de cada
cidadão, quiçá na realização da velha esperança de que o Estado,
que somos nós, venha a existir como legítima corporificação de uma
vontade igualmente nossa, não de vertentes grupusculares que
almejam destruir incessantemente a sutil teia onde se ergue a
construção da polis”. (FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos
Administrativos e os Princípios Fundamentais. 2a. ed.. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 54-55)

O próprio texto constitucional induz à compreensão da matéria,
arrolando um conjunto de regras de proteção e inserção social
destinadas ao idoso e ao portador de deficiência. A questão se
apresenta na Constituição já no inciso IV do art. 3.º, como salienta
Antônio Hermann de Vasconcelos e Benjamin, recordando “que os
carentes, minorias e desfavorecidos - os hipossuficientes de um
maneira geral - merecem tutela especial como condição para que se
lhes assegure a garantia constitucional da ‘igualdade perante a lei’”.
Recorda, especificamente, que a Lei Fundamental atribui ao Estado o
dever de facilitar a locomoção ao portador de deficiência (BENJAMIN,
Antônio Herman de Vasconcelos. “A tutela das pessoas portadoras de
deficiência pelo Ministério Público”, in FIGUEIREDO, G. J. P. de (org.).
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São Paulo: Max
Limonad, 1997, p. 17-29).

Saliente-se, também, que a adoção de tratamento diferenciado ao
idoso e ao portador de deficiência decorre do Princípio da Igualdade,
situado no “caput” do art. 5º da Constituição da República, que, como
lembra José Afonso da Silva, autoriza à norma realizar distinções,
desde que previstas na própria Lei Fundamental (SILVA, José Afonso
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13ª ed.. São Paulo:
Malheiros, 1997). Conclui-se, pois, que negar ao hipossuficiente
atenção diferenciada na lei é ferir o princípio isonômico. Alexandre de
Moraes, comentando o tema, esclarece que “para que as
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diferenciações normativas possam ser consideradas não
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa
objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos
genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à
finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente
por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre meios
aplicados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os
direitos e garantias constitucionalmente protegidos” (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 9ª ed.. São Paulo: Atlas, 2001).

Ainda no campo dos princípios constitucionais, notamos a incidência
do Princípio da Liberdade sobre a matéria destacada, enfatizando que
um dos direitos fundamentais clássicos dos estados modernos é a
liberdade de locomoção. Mônica Melo acentua que “se trata de um
direito de cunho liberal/individual, que supõe a não interferência do
Estado para o seu exercício. Entretanto, quando se observa a
aplicação desse mesmo direitos para as pessoas portadoras de
deficiência é impossível não considerar a necessidade de atuação
concreta do Poder Público”. (MELO, Mônica de. “A Proteção
Constitucional da Pessoa Portadora de Deficiência”. In Revista de
Direitos Difusos. a. 1, v. 4. São Paulo: ADCOAS, dezembro/2000, p.
465).

A hermenêutica constitucional nos conduz, assim, a perceber a
necessidade de se instrumentalizar a integração do portador de
deficiência ao meio social, como forma de se lhe assegurar a
dignidade enquanto ser humano, a igualdade e a liberdade. “Em
termos práticos, torna-se um desdobramento dos sistemas de
exclusão qualquer declaração que vise a integração do deficiente nas
esferas da vida social, se tal declaração não estiver acompanhada das
condições efetivas para que esta integração ocorra”. (FONSECA,
Márcio Alves. Op. cit., p. 126-127).

A propósito, deve-se notar que o Estatuto do Idoso, quando trata da
matéria no âmbito federal, assegura a ele o direito ao passe-livre.

Norteado pela busca da igualdade material, o texto constitucional
cuida para que a proteção ao idoso e ao portador de deficiência não
se resuma a regras e princípios abstratos, mas que se concretize na
sociedade (ALMEIDA PRADO, Adriana Romero. “O direito à cidadania
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do portador de deficiência”, in Informativo Juridico CEPAM. V. 11. N.
9. São Paulo, 1994, p. 53).

Assim é que se deve observar a distinção que idoso e portador de
deficiência recebem na Carta Magna. O art. 203, IV, prevê que a
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração na vida comunitária constituem objetivos
da assistência social. No art. 230, a Constituição brasileira estatui que
à família, à sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as
pessoas idosas. Não por acaso a mesma Norma Fundamental edifica
a ordem econômica com a finalidade de assegurar a todos existência
digna, tendo como princípios relevantes a função social da
propriedade e a dignidade da pessoa humana. Na esfera estadual
observamos que a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o dever de
o Estado assegurar condições de integração social ao portador de
deficiência. Em seu art. 225 o citado Diploma afirma que ao Estado
cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito a sua dignidade e
seu bem-estar. Evidencia-se que a própria Constituição aponta o
caminho do acolhimento ao projeto sob apreciação.

Novamente Eros Roberto Grau interpreta: “Constituição dirigente
que é, a de 1988 reclama - e não apenas autoriza - interpretação
dinâmica. Volta-se à transformação da sociedade, transformação que
será promovida na medida em que se reconheça, no art. 3.º - e isso se
impõe -, fundamento à reivindicação, pela sociedade, de direito à
realização de políticas públicas. Políticas públicas que, objeto de
reivindicação constitucionalmente legitimada, hão de importar o
fornecimento de prestações positivas à sociedade”. (GRAU, Eros
Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 5a. ed.. São
Paulo: Malheiros, 2000, p. 242).

Impõe-se, bem assim, reconhecer que o presente projeto enfoca de
maneira adequada a prestação de serviços de transporte coletivo
intermunicipal, que recebe diretamente o impacto da medida que se
pretende implementar.

O art. 10, IX, da Constituição Mineira elenca como competência do
Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de
transporte rodoviário estadual de passageiros. A Lei nº 7.367, de
2/10/78, determina que a exploração e a delegação desse serviço
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competem ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG. A Lei nº 10.453, de 22/1/91, que dispõe
sobre a concessão e a permissão de serviço público, garante ao
usuário o direito de somente pagar tarifas devidamente aprovadas
pela autoridade competente (art. 14, IV), bem como estabelece que o
Estado só pode alterar as cláusulas contratuais quando julgar
conveniente para o melhor atendimento do usuário (art. 9º, III), sendo
que, se tal medida provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, a empresa concessionária tem direito à revisão da tarifa
cobrada (art. 12, inciso III).

A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de
concessões e permissões de serviços públicos e a Lei Federal nº
8.666, de 21/6/93, também asseguram, nos casos de alteração das
condições sob as quais se firmou o contrato de concessão, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, a esse respeito, o
seguinte: “Perante o concedente, os direitos do concessionário cifram-
se ao respeito à parte contratual da concessão, isto é, à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro e também a que não lhe seja
exigido, sob cor de cumprimento de suas obrigações, o desempenho
de atividade estranha ao objeto da concessão, pois é o objeto que
identificará tal ou qual concessão”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de Direito Administrativo. 5a. ed.. São Paulo:
Malheiros, 1994, p. 376)

Percebe-se, neste caso, que a edição de norma decorrente deste
projeto não encontra óbice nas regras que cuidam dos contratos de
concessão de serviços públicos. Aplica-se, aqui, a teoria da
imprevisão, que se caracteriza pela ocorrência de situações
excepcionais, imprevistas e anormais, que afetam a estabilidade
contratual, alteram o equilíbrio do pactuado, distorcendo-o contra os
termos originalmente firmados pelas partes. Para a aplicação da teoria
da imprevisão essencial é que ocorram, simultaneamente, três
requisitos, quais sejam a ausência de nexo causal entre o
comportamento das partes e o evento prejudicial ocorrido, a
relevância do prejuízo e a imprevisibilidade do tal evento. Note-se,
aliás, que tal percepção faltou à decisão do TJMG sobre a matéria,
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acima citada.
A aplicação da teoria da imprevisão, nos termos de nossas leis, é

“fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer:
instrumento de recomposição do equilíbrio estabelecido, o que, no
fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado real do
consenso expressado no contrato, pela restauração dos termos da
equivalência inicial, ou seja, de sua normalidade substancial”.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 343).

Verificamos que a edição de lei incidente sobre o equilíbrio
contratual constitui evento imprevisto, relevante para o citado contrato.
Não há, pois, que se falar em indenização, mas em recomposição
contratual, decorrente da edição da nova lei.

E não se confunda, nesta questão, a posição do Estado em relação
ao contrato administrativo. Quem celebra o contrato é o Estado sujeito
de direito e quem editará a lei é o Estado ordem jurídica, como afirma
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que alerta para os casos em que
“não se distinguem, ou os confundem, o tratadista ou o aplicador do
direito, o Estado-ordem-jurídica do Estado-sujeito-de-direito. Como
não distinguem, acionam, quase sempre, o Estado-sujeito-de-direito
como Estado-ordem-jurídica”. Acrescenta ainda que “a norma não se
situa em um dos pólos da relação jurídica, mas é suporte linear de
vinculação jurídica que, sobre determinado bem da vida, ata aqueles
pólos” (VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Direito Público e Direito
Privado. 2.ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 38-39).

O fato da existência de contratos de concessão de serviços públicos
de transporte coletivo intermunicipal vigentes não constituí óbice à
edição da lei, mas é certo o direito adquirido do concessionário à
equação econômico-financeira contratual, desde que comprovado o
desequilíbrio. O equilíbrio é intangível e está abrigado pelo art. 5º,
XXXVI e 37, XXI, da Constituição da República e, expressamente, no
art. 58 da Lei nº 8.666, de 1993, resultando da relação entre as
obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e a
compensação econômica que lhe corresponderá.

Vê-se, portanto, que esta proposição deve ser bem acolhia no
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ordenamento jurídico mineiro, na medida em que aperfeiçoa o texto
normativo existente e torna mais claras as relações jurídicas
decorrentes de sua edição no mundo jurídico. Merece, pois, a plena
acolhida desta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 703/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 867/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Distrito de

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

Mulheres do Distrito de São Pedro do Avaí, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação de Mulheres do Distrito de São Pedro do

Avaí, com sede em Manhuaçu, fundada em 6/9/93, é uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos , de duração indeterminada, inscrita
como pessoa jurídica no Cartório do Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de Manhuaçu e com personalidade jurídica
distinta da de seus membros.

A entidade tem como finalidade amparar a mulher nas suas mais
nobres necessidades, sem nenhuma discriminação. Dedicando todo o
seu trabalho, segundo os registros estatutários, à proteção à saúde da
família, das mães, das crianças e dos idosos, através de incentivo ao
aleitamento materno e campanhas de combate às doenças
transmissíveis ou infecto-contagiosas, entre outras atividades, em
integração com os órgãos competentes, ela constitui verdadeiro porto
seguro, sobretudo para as mães carentes.

Não distribuindo lucros, resultados, dividendos, bonificações ou
parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, a
Associação aplica a totalidade de suas rendas na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
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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 868/2007
Dá a denominação de Aeroporto Regional de Manhuaçu Elias

Breder ao Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Aeroporto Regional de Manhuaçu Elias

Breder o Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: Elias Breder faz parte da história de Manhuaçu. Sua

biografia se confunde com a história desse Município. Filho de pais
evangélicos, da Igreja Presbiteriana, nasceu em Simonésia, no ano de
1919. Mudou-se para Manhuaçu, onde se casou com D. Isabel Rocha
de Carvalho. Dedicou-se aos movimentos comunitários da Igreja
Metodista, sendo, aliás, o responsável pela construção de seu templo,
em Jequitibá. Sua formação familiar, calçada na boa educação, fez
com que sempre estivesse ligado às coisas da igreja, sem, contudo,
perder de vista o espírito desenvolvimentista.

Foi o responsável por empreendimentos de destaque em Manhuaçu,
tendo levado para essa cidade concessionárias da Volkswagen e da
Mercedes-Benz. Teve uma trajetória de sucesso no ramo da
construção civil. Era agricultor e empresário do ramo do café.

No campo social, foi membro do Rotary Clube de Manhuaçu, onde,
com seus companheiros, realizou uma série de ações e benfeitorias
em prol da cidade.

Elias Breder não media esforços para atrair para Manhuaçu
desenvolvimento e progresso. Como se não bastasse, era um
entusiasta da aviação e sempre sonhou com a concretização do
antigo aeroporto do Distrito de Santo Amaro de Minas. Veio a falecer
em 2004, antes de esse sonho se tornar realidade.

Deixou cinco filhos: Márcio Túlio Carvalho Breder, Sérgio Marcos
Carvalho Breder, atual Prefeito de Manhuaçu, Elizabete Breder
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Smitch, Maurício Carvalho Breder e Joyce Breder Emerich.
Elias Breder não é só um grande nome: é um verdadeiro ícone da

cidade de Manhuaçu. Não por acaso, a Câmara Municipal de
Manhuaçu, solidária aos ideais deste fenômeno que foi Elias Breder,
aprovou requerimento, subscrito por todos os edis e dirigido ao
Governador Aécio Neves, manifestando apoio a que se dê seu nome
ao Aeroporto de Manhuaçu, que em breve será inaugurado, rendendo
justa homenagem àquele irmão ilustre.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição, a fim de que possamos fazer justiça a
um dos mais ilustres personagens da história progressista da cidade
de Manhuaçu.

- 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 869/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana

Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com sede no Município de
Frutal.

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

Beneficente Presbiteriana Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com
sede no Município de Frutal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Zé Maia
Justificação: A citada entidade, fundada em 1957, não tem fins

lucrativos e possui caráter eminentemente filantrópico. Seu principal
objetivo é promover a assistência social, atendendo às necessidades
daqueles que não dispõem de recursos suficientes para se manterem,
principalmente das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Para a consecução de suas metas, mantém casas de moradia e
proporciona a seus assistidos atividades recreativas, educativas,
culturais e psicossociais e exercícios físicos. Dessa maneira, intenta
assegurar-lhes a integridade e dignidade, confortá-los e amenizar
suas dificuldades materiais.
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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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 870/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró

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

Comunitária Pró Melhoramento do Capivari, com sede no Município
de Serro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: A Associação Comunitária Pró Melhoramento do

Capivari, do Município de Serro, é sociedade civil sem fins lucrativos,
de cunho assistencial, que desenvolve ações sociais em benefício das
pessoas carentes da comunidade, resgatando-lhes a dignidade.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação, ao
realizar atividades de inclusão nas áreas de saúde, educação,
esporte, lazer e cultura, de reconhecido interesse público, zela pelos
direitos dos necessitados.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/6/89, 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.

REQUERIMENTOS
Nº 396/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil com pedido de
providências para que sejam instaladas Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher - Deams -, nas regiões do Barreiro e de Venda
Nova.

Nº 397/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
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encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social com pedido de
providências para que sejam instaladas Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher - Deams - nas regiões do Barreiro e de Venda
Nova. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 398/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Secretário de Defesa Social cópia de matéria
jornalística veiculada no jornal “Bom Dia” de 28/3/2007 referente às
condições da cadeia pública do Município de João Monlevade, e que
sejam requisitadas providências ao referido Secretário, com o objetivo
de implementar medidas destinadas à melhoria da infra-estrutura e à
solução dos demais problemas apontados no estabelecimento
prisional em questão.

Nº 399/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Betim ofício pedindo providências referentes à
transferência da servidora Ilda Aparecida de Carvalho, atualmente
lotada na Unidade de Atendimento Imediato do Bairro Jardim Alterosa,
para outra unidade de saúde nesse Município, em virtude de ter sido
vitimada por violência policial, quando se encontrava em serviço na
referida unidade.

Do Deputado Sebastião Helvécio e outros em que solicitam a
constituição da Frente Parlamentar Educação Já. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Weliton Prado, André Quintão, Alberto Pinto Coelho,
João Leite e outros, Gustavo Valadares e Lafayette de Andrada e da
Comissão de Saúde.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita voto de
congratulações com o Município de Caldas pelo transcurso dos 194
anos de emancipação político-administrativa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados



1030

Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio.
Questões de Ordem

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
primeiramente quero comunicar oficialmente à Casa o falecimento, no
penúltimo domingo, do ex-Secretário de Obras do governo do Estado,
Maurício Guedes, liderança política do PMDB na região de Caxambu.
Foi uma figura emblemática no partido, devido a seu trabalho, sempre
presente e participante, razão por que requeremos que conste em ata
a manifestação de solidariedade e condolências a sua família por seu
falecimento.

Sr. Presidente, cumprimento a família do Sr. Geraldo Correia
Machado, sogro do Deputado Arlen Santiago, pelo falecimento do ex-
Vereador Geraldo Correia Machado Filho, ocorrido na cidade de
Montes Claros. Ele foi ex-Secretário Municipal, uma grande figura
humana, amigo de todos os Deputados e dos líderes da cidade. Foi
um exemplo de homem público a ser seguido. Faleceu
prematuramente e deixou transtornados a todos nós.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, é que os Defensores Públicos do
Estado de Minas Gerais encontram-se em greve há 68 dias. É uma
luta que imaginávamos que teria fim em poucos dias, pois o governo é
sensível, ou tem que ser sensível, a essa realidade.

A questão remuneratória, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontra-
se resolvida no Ministério Público; da mesma forma, no Poder
Judiciário; e, no Tribunal de Contas, nem se fala. Por ter a Defensoria
Pública ficado com essa falta, imaginávamos que o governo Aécio
Neves rapidamente fosse dar encaminhamento de solução.
Pessoalmente estive com o Secretário de Defesa, Maurício Campos,
que também vislumbrou a possibilidade de um entendimento que,
para minha surpresa, ainda não aconteceu.

Fica o apelo desta Casa, onde não há nada para ser votado com o
objetivo de ajudar os Defensores, mas aqui eles têm vindo porque é a
guarida, o lugar onde as suas reivindicações são bem recebidas. Por
essa razão, esta Casa encontra-se solidária com os Defensores
Públicos. Estamos aguardando uma posição definitiva do Estado, se
Deus quiser. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Sr. Presidente, pela
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concessão do uso da palavra. Não estou inscrito para o Grande
Expediente de hoje, mas não poderia deixar de fazer coro com o
Deputado Tadeu Leite. Externamos o nosso sentimento de perda e a
nossa tristeza pelo passamento do grande montes-clarense Geraldo
Correia Machado Filho, companheiro nosso. Particularmente para
mim, é uma dor muito grande, pois iniciamos juntos na política de
Montes Claros como candidatos a Vereador, desde 1976, o que já
conta 31 anos. E seu pai, o médico Geraldo Correia Machado, já
falecido, lutou muito contra a doença que o acometeu, esteve na
cadeira de rodas nos últimos dez anos. Mesmo com toda dificuldade
de locomoção, com a dor que sentia, ele sempre mantinha um bom
astral. Foi uma das maiores culturas da política viva do Norte de
Minas. Em meu nome pessoal, em nome de um passado de luta e de
convivência, e em nome dos companheiros da bancada que
representa o Norte de Minas, queremos externar o nosso sentimento
de dor pelo passamento de Geraldo Correia Machado Filho, figura
ímpar da política norte-mineira. Nossos sentimentos à sua mãe, D.
Taís, aos seus irmãos, à sua esposa, Dra. Mercês, e seus filhos,
Geraldo Lucas e Daniel.

Solicitamos, Sr. Presidente, que faça constar em ata essa
manifestação de pesar e que esse pronunciamento se transforme em
um ofício de condolências à família do Sr. Geraldo Correia Filho, na
pessoa de sua esposa, Dra. Mercês. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Serei rápido. Parabenizo os Defensores
Públicos pela mobilização e cobro um posicionamento do governo do
Estado. A população sofre muito; aliás, as pessoas que mais precisam
de auxílio para ter acesso à Justiça são os mais pobres, que não têm
dinheiro para contratar um advogado.

O Orçamento do Estado cresceu muito. Temos a 2ª maior
arrecadação do País. A arrecadação de ICMS aumentou. O
Orçamento passou de R$18.000.000.000,00, em 2003, para mais de
R$30.000.000.000,00, em 2007. É inconcebível que um Defensor
Público receba menos do que o que um Juiz, em início de carreira,
paga de Imposto de Renda. A questão é muito séria.

A situação do funcionalismo estadual deve ser priorizada. Não me
refiro apenas aos Defensores, mas também aos professores e a
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outras categorias. Os servidores da área de segurança pública estão
mobilizados, fazendo manifestações em todo o Estado, e sinalizam
uma paralisação. Daqui a pouco, vai parar tudo no Estado. O governo
se preocupa com isso? É a população que está sofrendo. O governo
precisa colocar a mão na consciência e dar uma resposta aos
servidores. Os Defensores estão cobrando o que é justo, o que é de
direito. O Estado tem condições de garantir um reajuste digno para os
Defensores, pois tem um Orçamento de R$30.000.000.000,00. É
muito dinheiro. Se os servidores forem priorizados, terão um salário
mais digno.

A conta de energia elétrica da Cemig aumentou, neste governo,
mais de 100%. O salário dos Defensores aumentou mais de 100%
nesse período? Não. O IPVA de Minas é um dos mais caros do País.
Não há como comparar com o que é cobrado em Goiás. Aqui, temos a
Taxa de Licenciamento; a cada dia, temos uma nova tributação.
Muitos proprietários transferem os veículos para Goiás. A tarifa de
água da Copasa aumentou. Ou seja, aumenta a energia, criam-se
tributos, impostos, aumenta a arrecadação de ICMS. Nunca houve
tanto investimento do governo federal no Estado. Há uma grande
contradição: muito investimento, muitos recursos, enquanto os
servidores não são valorizados.

Parabenizo a Associação dos Defensores Públicos pela mobilização
em todo o Estado de Minas, com reuniões permanentes com os
Deputados de cada região, associações e entidades. Isso é muito
importante. Ressalto ainda a necessidade de a grande imprensa de
Minas mostrar o que está acontecendo, dando mais espaço para que
a população veja o que ocorre: os Defensores Públicos estão
paralisados há mais de dois meses. A imprensa é fundamental no
processo democrático e deve cumprir seu papel de mostrar a
realidade do Estado.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Boa tarde, companheiros
Deputadas e Deputados. Sr. Presidente, com muito orgulho, venho ao
microfone para tratar de dois assuntos de alta relevância.
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Num momento em que se discutem, nas esferas nacional, estadual
e municipal, políticas públicas para as mulheres, participei, no final de
semana, em Mateus Leme, de um grande movimento de mulheres
que ocupam espaços de poder, construindo e mostrando à juventude
o que é viver em comunidade.

Nesse final de semana participei de uma cavalhada em Mateus
Leme, um movimento feminino que talvez seja desconhecido no Brasil
e do qual, até quatro anos atrás, somente os homens participavam.
Fiquei imensamente surpresa ao ser convidada para participar de uma
cavalhada feminina, festa de Santo Antônio que recorda as Cruzadas,
a luta entre mouros e cristãos, e da qual participam apenas mulheres.
Fiquei muito entusiasmada e precisava usar o microfone para falar a
Mateus Leme do grande exemplo que dá aos outros Municípios da
participação ativa das mulheres na vida da comunidade.

Busquei conhecer essa festa mais de perto. O objetivo da cavalhada
feminina é resgatar, por meio da arte, da cultura e do folclore, a
cidadania e a inclusão social de adolescentes e crianças e, por meio
de eventos educativos, informar e proporcionar discussões a respeito
de temas relevantes referentes a cada fase de suas vidas, além de
promover eventos que reconheçam, engrandeçam e valorizem
pessoas e entidades que fizeram e fazem parte da história da
comunidade.

A cavalhada feminina de Mateus Leme é a única no Brasil. É preciso
que todos os Deputados e Defensores Públicos presentes nesta Casa
tomem conhecimento desse movimento. Neste ano acontecerá a
cavalhada masculina, e recomendo a todos que participem, pois é
uma lição de vida e de organização durante uma disputa entre pagãos
e cristãos, na qual são vencedores sempre os cristãos.

Trata-se de uma festa muito organizada. Homenageio publicamente
uma grande mulher, Mônica Nogueira Moreira, organizadora e
criadora da Associação Feminina de Cavalhadas de Mateus Leme,
com apoio de alguns homens. Não poderia deixar de me dirigir a essa
comunidade com a qual participei, durante todo o domingo, dessa
festa, nem permitir que Minas Gerais permaneça sem conhecer esse
movimento feminino tão importante.

Agora, gostaria de me dirigir aos Defensores Públicos. Há muito que
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os vejo aqui, há muito tenho lido as suas faixas. Ficamos orgulhosos
de haver muitas mulheres Defensoras Públicas, inclusive no meu
Município. Sou de Cataguases, na Zona da Mata, e posso dar-lhes
meu depoimento de ex-Prefeita. Sei o quanto os Defensores Públicos
me ajudaram a sanar problemas, os quais, sem sua ajuda, estariam
sendo empurrados sem solução. Vocês merecem o que pedem e sua
luta é justa. É preciso que não desistam e que usem as armas que
têm, o diálogo e a postura. Busquem os caminhos que os conduzam a
uma decisão que lhes traga benefício. Não há nada melhor do que
uma verdadeira parceria, que só é boa quando favorece aos dois
lados. Temos certeza de que necessitam de reconhecimento e de
salários mais justos. Seu trabalho é indispensável nos Municípios.

Sei que, no momento, os Municípios estão sofrendo terrivelmente e
que, com certeza, há situações que necessitam de solução imediata; o
que não tem acontecido. Infelizmente os senhores e as senhoras
estão paralisados, numa luta - que tem de existir - em busca de
melhores salários e de reconhecimento. Na realidade, vocês precisam
desse reconhecimento. Permitam-me dizer que não sabemos onde os
senhores ficam. Na maioria das vezes, os fóruns das cidades não têm
aquilo a que vocês têm direito, nem mesas há para trabalharem.
Acompanho essa situação de perto e tenho a certeza disso.

O valor do trabalho de vocês é indispensável para o crescimento das
comunidades. Quero dizer que estamos juntos nesta luta: luta de
diálogo, luta de direito, luta de conversação, luta em que a dignidade,
a ética e a cidadania despontam como importantes e necessárias
justamente neste momento em que levantam esta bandeira.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Ouvi atentamente o
pronunciamento da Deputada Maria Lúcia Mendonça e quero registrar
um elogio ao seu trabalho, que muito vem somar às atividades desta
Assembléia Legislativa. Quero apenas comentar sobre essa última
questão: a greve dos Defensores Públicos.

É bom que se diga que hoje os pobres não estão sendo atendidos
em suas causas na Justiça. Temos de esclarecer que 90% das
causas são de defensoria gratuita. Essa defensoria, apesar das
dificuldades, funciona sem pessoal e sem equipamentos necessários.
Agora, os pobres não estão sendo atendidos, e as cadeias estão
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ficando abarrotadas. Na semana retrasada, estivemos com os
Defensores no 5º Distrito de Contagem e, na semana passada,
estivemos também no 2º Distrito de Contagem. Essa situação
acontece por culpa do Governador do Estado, da Secretaria de
Planejamento, do governo estadual como um todo, que se nega a
negociar, despreza e desconhece a própria greve que está ocorrendo.
É bom que se diga isso.

Queremos fazer um apelo ao Governador, que é apresentado pela
imprensa de forma tão positiva, mas, até agora, nem sequer se reuniu
com os Defensores para saber das suas reivindicações. Fala-se muito
que o Estado avançou: aprovou a lei da defensoria pública e a
questão da autonomia. Isso é norma constitucional, estabelecida na
Emenda à Constituição nº 45, é decisão do Supremo; não existe
presente do governo do Estado. É bom que se diga que Minas Gerais
foi um dos últimos Estados a adequar a Defensoria Pública às normas
constitucionais. Trata-se de uma grande agressão.

Se esta Casa quiser apoiar a Defensoria Pública, só há uma forma:
paralisarmos a pauta, tomarmos uma decisão coletiva de que nada
será votado, tanto de interesse do governo quanto de Deputados.
Será um movimento forte de greve e de solidariedade. Não vi ninguém
criticar a Defensoria Pública, e temos Deputados que são Defensores
Públicos. Não há outra forma de apoiarmos o movimento, porque as
palavras se perdem ao vento e não têm conseqüências. Se realmente
estabelecermos a postura de que nada será votado nesta Casa em
solidariedade aos Defensores Públicos, aí sim, será apoio efetivo,
manifestação de fato.

Acredito que as palavras de V. Exa. confirmam esse apoio. Portanto
considero importante reforçar o que a senhora disse de apoio aos
Defensores Públicos. Muito obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Muito obrigada, Deputado, pela
interferência.

Na realidade, gostaria de reafirmar o que eu dizia antes de o
Deputado pedir-me um aparte. É com ética, cidadania e discussão de
adultos - de pessoas que entendem o que é um diálogo - que os
Defensores Públicos deverão continuar tentando manter esse diálogo.
Podem contar com esta Casa Legislativa, com a bancada feminina -
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somos sete Deputadas, e uma é Secretária -, para que possamos,
com justiça, levar isso avante. Podem ter a certeza de que o nosso
Governador está ciente de tudo que se passa, e tem a vontade de que
tudo dê resultado. Ele ainda não os chamou para conversar, não
dialogou com vocês e não tomou nenhuma decisão, porque é um
Governador que não toma medidas impulsivas, mas por determinação
e consciência do que deve ser feito.

Proponho-me a intermediar com o nosso grande Governador do
Estado, futuro Presidente da República, para que possamos dar um
término nesse problema. Tenho a certeza absoluta de que injustiça
não será feita, porque nos propusemos, através do voto, estar nesta
Casa e representar o povo. Estamos aqui porque confiaram em nós -
são 853 Municípios, e somente 77 Deputados representando Minas
Gerais -, nossa representatividade é legítima e foi dada pelo voto livre;
principalmente no meu caso, que fui eleita pelo voto de quem
acreditou em uma mulher e me fez chegar até aqui.

Esta Casa Legislativa, por intermédio do nosso Presidente, da Mesa,
dos Deputados e das Deputadas, jamais os decepcionará. Vamos
caminhar juntos. Passem-nos as informações necessárias, não se
limitem a alguns Deputados, estendam suas reivindicações a todos -
os “e-mails” facilitam isso -, para que tomem conhecimento do andar
verdadeiro da situação, sem paixão e sem violência. Tomamos
conhecimento, mas é preciso que tenhamos um conhecimento maior
da situação por intermédio dos senhores.

Contem conosco para que possamos, de mãos dadas - como disse
o nobre Deputado Durval Ângelo -, trabalhar por aqueles menos
favorecidos, que é o grande objetivo do político. Esse é o trabalho
que, conscientemente, os senhores realizam ou devem realizar em
seus Municípios. Muito obrigada. Contem conosco!
*- Sem revisão orador.

A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - Com a palavra, o
Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sra. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, antes de entrar
no assunto que me traz à tribuna, gostaria de manifestar minha
solidariedade aos Defensores Públicos, ao movimento que eles vêm
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fazendo há bastante tempo, esperando que essa situação possa ter
solução o mais rápido possível. Acompanhei as palavras da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e o aparte do Deputado Durval Ângelo, e
temos a informação de que as Lideranças da base do governo têm
buscado entendimento com o governo. Parece-me que há reuniões
em andamento para um entendimento e uma solução final para o
problema dos Defensores Públicos. Muitos se encontram nesta Casa,
nesta tarde.

Todavia gostaria, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, de trazer a esta
Casa informações sobre o dia que vivi ontem, em minha cidade,
Poços de Caldas, quando ali esteve o Secretário de Saúde, Deputado
Estadual Marcus Pestana, para inaugurar, com autoridades do
Município e lideranças da região, o pronto-socorro da Santa Casa de
Misericórdia daquela cidade.

Esse fato foi marcante, já que a Santa Casa daquele Município é um
dos hospitais mais importantes da região, com 150 leitos, o qual
atende a população da cidade e de toda a região do entorno. Esse
hospital passou por uma crise grave e profunda, tendo quase que
fechar suas portas em razão de enorme déficit financeiro. A dívida,
que, há pouco mais de dois anos, era de mais de R$14.000.000,00,
era realmente impagável e, em sua maioria, fruto de má gestão.

Uma auditoria do Ministério Público constatou também que alguns
recursos haviam sido desviados - não sei se podemos dizer isso, uma
vez que não houve ainda comprovação final do fato. O valor desses
recursos é da ordem de R$2.500.000,00 ou R$3.000.000,00,
conforme dados apurados à época, ou seja, há aproximadamente três
anos. Essa questão encontra-se nas mãos da Justiça, que busca
solução definitiva para a pendência.

Houve um fato inédito no Estado de Minas Gerais relativo à dívida
que não estava sob essa pendência. O atual Prefeito da cidade de
Poços de Caldas, o ex-Deputado Estadual Sebastião Navarro, quando
assumiu sua função de Prefeito, resolveu fazer gestões que
viabilizassem o pagamento da conta desse hospital, para que se
mantivesse aberto. Naturalmente, nada disso foi fácil, mas o Prefeito,
de forma muito competente, teve a iniciativa extremamente feliz de
usar recursos do seu Departamento Municipal de Eletricidade - DME -,
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uma autarquia do Município. Os recursos existentes em caixa, da
ordem de R$14.000.000,00, que estavam em estado de letargia,
porque nunca puderam ser utilizados para qualquer benefício para a
cidade, por meio de legislação adequada, competente e própria,
puderam ser utilizados para pagamento das dívidas da Santa Casa.

E assim foi feito. Na época, eu estava sem mandato e assumi a
Presidência do Conselho Curador do Hospital. Montamos uma equipe
administrativa que considero extremamente competente, formada pelo
atual Superintendente Augusto Guimarães, funcionário da Secretaria
Estadual de Saúde, especializado em administração hospitalar, que
exercia essa função na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, com o
economista José Police, que cuidou das finanças da Santa Casa,
prestando ali um excelente serviço, mas que, infelizmente, faleceu
alguns meses depois de assumir essa função.

Com uma gestão eficiente, moderna, séria, correta, determinada,
com a direção clínica, o corpo técnico e os funcionários daquela casa,
a situação pôde ser totalmente modificada. O problema foi resolvido,
também, graças à Prefeitura, que pagou toda a dívida existente até
então, no total de R$14.000.000,00. Naturalmente, essa dívida foi
negociada com os fornecedores e com os bancos, na busca até de
seu barateamento, com possíveis deságios em alguns casos.

Após a liquidação dessa dívida, a Santa Casa se encontra em
situação inteiramente diferente, com suas finanças absolutamente
saneadas, sem dever nem um centavo sequer para qualquer
fornecedor, banco, órgão do governo do Estado ou do governo federal
ou instituições oficiais. A situação é de total saneamento financeiro.
Ontem, estivemos naquela cidade, para participar da inauguração do
pronto-socorro.

No final do ano passado, foi inaugurado lá o Samu. Esse serviço de
urgência se deve a uma parceria entre os governos federal, estadual e
municipal. Para tanto, o custeio desse serviço de urgência tão
importante para a população é dividido da seguinte forma: o governo
federal banca 50%, o do Estado, 25%; e o municipal, 25%.

O Samu presta à população serviço de atendimento especializado e
qualificado. Para tanto, necessita dispor de local adequado e equipado
para realizar o atendimento de urgência, considerando-se as
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situações de gravidade em que se encontram os pacientes. Desse
modo, poderá receber o paciente e, em poucos minutos, realizar o
tratamento de urgência, encaminhando-o em seguida para o
procedimento mais conveniente: cirurgia, raios X, tomografia ou
observação, numa espécie de UTI semi-intensiva, criada nas
instalações do pronto-socorro.

Então, o fato lá ocorrido valeu a pena, visto que a cidade inteira se
mostrou feliz, ao ver o hospital, onde receberá atendimento. Ou seja,
o hospital mostra seu vigor, sua capacidade, seus avanços na área de
tecnologia. A medicina, portanto, conta com tecnologias de maior
complexidade, e o atendimento torna-se mais sofisticado, o que
propicia maior segurança aos pacientes e à população de Poços de
Caldas, bem como à de toda a região.

Encontravam-se lá o Prefeito Sebastião Navarro Vieira e sua equipe,
o Secretário de Saúde, Sr. Mário Roberto Paiva, a diretoria do
hospital, o Deputado Federal Geraldo Thadeu, que reside lá. Este, por
sua vez, levou à cidade a notícia alvissareira, segundo a qual se
encontrava em Poços de Caldas o técnico responsável pelo
Departamento de Alta Complexidade do Ministério da Saúde, para
fazer uma avaliação do hospital. Nesse caso, o técnico tinha como
objetivo avaliar ou reavaliar as condições do hospital, a fim de, se
possível, revalidar o serviço de transplante que lá havia, mas que, por
razões ainda não confirmadas, foi descredenciado há alguns anos.

Na verdade, foi feita uma denúncia, que provocou o
descredenciamento do hospital; todavia, pode-se observar que, depois
de muitos inquéritos e julgamentos, todos os indicados por
irregularidades - não os chamo de indiciados - estão sendo
gradativamente inocentados. O Conselho Federal de Medicina o fez
por unanimidade, não deixando dúvida no que se refere à inocência
dos profissionais que, durante alguns anos, foram responsáveis pela
realização, na referida cidade, de 200 transplantes renais, dos quais
apenas um foi pago pelo Banco do Brasil, enquanto 199 foram
custeados pelo SUS.

A população da cidade de Poços de Caldas sentiu-se extremamente
feliz, pois assistiu ao renascimento de um atendimento de boa
qualidade prestado pela Santa Casa de Poços de Caldas.
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O Reitor da Unifenas, Prof. Edson Velano, também esteve lá e
manifestou sua intenção de abrir em Poços de Caldas uma faculdade
de Medicina. Essa foi uma notícia muito boa para a cidade, que tomou
conhecimento da possibilidade de a diretoria da Unifenas abrir uma
faculdade. Sentimo-nos felizes, pois conhecemos a qualidade do
ensino prestado pela Unifenas, especialmente no que se refere às
faculdades da área da saúde, a exemplo das faculdades de Medicina
de Alfenas e de Belo Horizonte.

Eram essas as notícias que gostaria de trazer para que conste nos
anais da Casa um fato extremamente positivo ocorrido ontem em
minha cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. 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.

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 Requerimento nº
123/2007, do Deputado Paulo Cesar, ao Requerimento nº 137/2007,
do Deputado Arlen Santiago, por guardarem identidade.

Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2007.
Rosângela Reis, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 717/2007, do Deputado
Arlen Santiago, ao Projeto de Lei nº 15/2007, do Deputado Eros
Biondini, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2007.
Rosângela Reis, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento

Interno, determina o arquivamento das Propostas de Ação Legislativa
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n°s 8 e 11/2003, 217, 219, 229 e 408/2004, por perd a de objeto.
Mesa da Assembléia, 17 de abril de 2007.
Rosângela Reis, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Discutir Políticas
Públicas voltadas para o Atendimento às Necessidades Especiais dos
Deficientes Mentais e dos Autistas, no Estado de Minas Gerais, em
Especial nas Áreas Educacional e de Saúde, doravante denominada
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo. Pelo BSD: efetivos
- Deputados Célio Moreira e Walter Tosta; suplentes - Deputados Eros
Biondini e João Leite; pelo DEM: efetivo - Deputada Maria Lúcia
Mendonça; suplente - Deputado Ruy Muniz; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Adalclever Lopes;
pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputado Padre
João. Designo. Às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 398 e 399/2007, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Gustavo Valadares, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 174/2007 (Arquiv e-se o projeto.);
nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.744/2006, An dré Quintão,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.419/2006, Dinis
Pinheiro, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
3.284/2006; e Weliton Prado, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 3.364/2006; e, nos termos do inci so XXI do art. 232
do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Leite e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o dia
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da independência do Estado de Israel.
Votação de Requerimentos

A Sra. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde em que
solicita aos Prefeitos Municipais das cidades que sediam pólos
macrorregionais de saúde informações sobre os gastos dos
respectivos Municípios com hospitais integrantes da rede SUS. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita
que o Projeto de Lei nº 72/2007 seja distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento
A Sra. 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 amanhã, dia 18, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

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. Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão de
Saúde, que opinou pela aprovação do projeto na forma proposta e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça.
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 do projeto em exame é tornar obrigatória, antes das
sessões de cinema, a exibição de filme publicitário informando as
conseqüências do uso de drogas, por meio da alteração da Lei nº
11.544, de 25/7/94, que regulamenta o § 3º do art. 222 da
Constituição do Estado. O dispositivo constitucional citado estabelece
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”.

O autor observa, em sua justificação, que o local em que se
realizará a campanha é bastante adequado, por ser freqüentado por
jovens, que são o principal alvo das mensagens a serem divulgadas.
Segundo ele, é necessário destacar a importância das ações
educativas nesse campo, uma vez que a ocorrência de danos físicos,
psíquicos e sociais provocados pelo consumo de drogas está
sobejamente comprovada. Ele ressalta ainda o fato de que a
dependência de drogas constitui uma questão de saúde pública e que
a prevenção representa razoável economia de recursos.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao
projeto, a fim de restringir a obrigatoriedade de exibição do filme
educativo às salas de cinema pertencentes à administração direta e
indireta do Estado, facultando sua exibição nas demais salas. Para
isso argumentou que o estabelecimento de tal obrigação para os
cinemas pertencentes à iniciativa privada contraria o princípio
constitucional da livre iniciativa, consagrado no art. 170 da
Constituição da República, por representar uma ingerência do poder
público nesse campo. O substitutivo prevê, ainda, que a produção e a
distribuição do referido filme caberá ao próprio Estado.

A Comissão de Saúde opinou pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
comissão anterior, por entender que a modificação proposta não
garantiria o cumprimento do comando do projeto, uma vez que há
apenas um cinema público no Estado. A comissão alega ainda que o



1044

interesse público estaria acima do princípio da livre iniciativa.
De fato, a medida, na forma estabelecida pelo substitutivo, teria um

alcance muito restrito, o que comprometeria sobremaneira os fins
pretendidos. Consideramos ainda que a reserva de um tempo para a
exibição de filme educativo, produzido e distribuído pelo Estado, antes
das sessões de cinema representa uma intervenção estatal mínima
que não chega a ferir o princípio constitucional da livre iniciativa, ainda
mais se considerarmos que se está a defender a saúde e a vida,
também constitucionalmente garantidas, e fundamentais até para o
exercício dos demais direitos. Portanto, nesse caso, o interesse
público se sobrepõe ao interesse privado.

Do ponto de vista financeiro, entendemos que a produção e a
distribuição do referido filme acarreta custo para o Estado. Contudo,
somos levados a concordar com o autor com relação ao custo da
prevenção de um problema de saúde pública como esse, que
certamente é substancialmente inferior ao do tratamento posterior dos
dependentes químicos. Assim, consideramos que uma campanha de
prevenção ao uso de drogas pode representar, em última instância,
uma economia para os cofres públicos. É preciso levar em conta,
ainda, que o Estado dispõe de meios para o financiamento de uma
campanha como essa, uma vez que o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren –, criado pela
Lei nº 12.462, de 7/4/97, tem como beneficiários órgãos ou entidades
públicas ou privadas que atuem na área de prevenção, fiscalização e
repressão ao uso de entorpecentes, nos termos do art. 2º da referida
lei.

Com o objetivo de preservar a amplitude da medida na forma
prevista originalmente no projeto e aprimorar a sua redação,
apresentamos novo substitutivo.

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

26/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
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
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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 e distribuirá filme educativo sobre as

conseqüências do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes
e afins, inclusive álcool e tabaco, para divulgação nas salas de cinema
antes da apresentação da sessão.

§ 1º - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a
multa, que terá seu valor fixado entre 100 e 1.000 Ufemgs (cem e mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada na forma de
regulamento específico.

§ 2º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso, dirigido à
autoridade competente, no prazo de cinco dias, com efeito
suspensivo.”.

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 54/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 215/2003, a pedido do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do ensino
médio e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, com as Emendas nº 1 e 2,
que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
Iniciativas de se incluírem disciplinas e conteúdos nos currículos
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escolares ou de se implementarem programas e atividades nas
escolas por meio de leis são freqüentes no Parlamento mineiro. Desde
1991, 17 normas jurídicas foram editadas sobre a matéria. A
proposição em análise se enquadraria nesse grupo, ao pretender
incluir conteúdo referente a literatura mineira na grade curricular do
ensino médio.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que
ao Estado é atribuída a prerrogativa constitucional de suplementar a
legislação educacional com vistas a atender às peculiaridades
regionais.

Entretanto, a elaboração de um currículo pressupõe um
planejamento ordenado e lógico, que possibilite, ao mesmo tempo, o
respeito às diretrizes curriculares nacionais e a progressiva autonomia
dos estabelecimentos escolares. Alterações e inclusões curriculares
não coordenadas entre si e alheias ao princípio da construção
pedagógica coletiva não colaboram para o aprimoramento da
qualidade da educação; ao contrário, são iniciativas isoladas e
distantes dos verdadeiramente envolvidos no processo educativo. O
resultado dessas iniciativas é uma justaposição de disciplinas e
atividades implementadas por legislação superior, mas sem nenhuma
ou quase nenhuma interação com a realidade escolar. Quando se
procura criar, por meio de leis, uma disciplina ou conteúdo,
geralmente não se leva em conta a organização do tempo escolar, a
relação entre os conteúdos curriculares, as peculiaridades locais, além
de muitas vezes não se estabelecer o necessário diálogo entre os
legisladores e os responsáveis pela condução das políticas adotadas
nos sistemas e nos estabelecimentos de ensino.

Com relação ao conteúdo que o projeto em análise pretende incluir
na grade curricular, constatamos que, na nova LDB e nos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNs -, a literatura
integra, juntamente com o estudo do código lingüístico, uma única
área de conhecimento, a área de linguagem. Tal concepção tem o
objetivo de destacar a natureza social e interativa da linguagem, em
contraposição às concepções tradicionais, cuja abordagem isola os
fatos lingüísticos de seu contexto social. Os conteúdos tradicionais de
ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e história da
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literatura, são abordados de uma nova forma nos PCNs: o estudo da
gramática passa a ser uma estratégia para compreensão,
interpretação e produção de textos e a literatura integra-se à área de
leitura. Dessa perspectiva contemporânea acerca dos estudos de
linguagem, depreende-se a inadequação de se inserir no currículo o
conteúdo literatura mineira, pois tratar da literatura mineira como tema
à parte segmentaria o processo de aprendizagem ao invés de integrar
conhecimentos e habilidades.

A Secretaria de Estado de Educação, em 30/1/2004, respondendo à
solicitação desta Comissão para que se pronunciasse sobre o Projeto
de Lei nº 215/2003, que deu origem ao projeto em comento, concluiu
que inexiste argumentação pedagógica que justifique a inclusão da
disciplina Literatura Mineira na grade curricular do ensino médio.

Em 2/6/2004, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia realizou reunião com especialistas da área educacional
para debater a aplicação do disposto na legislação vigente, bem como
todos os projetos de lei referentes à inclusão de conteúdos nos
currículos de ensino fundamental e médio da rede estadual. Os
convidados afirmaram que, por motivos diversos, as normas legais
vigentes que dispõem sobre a inclusão de disciplinas ou conteúdos na
grade curricular não estão sendo aplicadas e demonstraram receio
sobre a sistemática apresentação de projetos sobre o tema. Foram
unânimes em considerar inócuas essas proposições, e mais:
afirmaram que, se fossem aplicadas, inviabilizariam o aprendizado das
matérias da base curricular obrigatória exigida pelos PCNs.

A bem da verdade, a valorização da literatura mineira, visada pelo
autor da proposição, não ocorrerá, certamente, por via de alterações
curriculares verticalmente concebidas, mesmo que na forma de
inclusão de conteúdo.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nº

54/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Carlin Moura - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo tornar obrigatória a orientação de segurança
aos passageiros do transporte coletivo intermunicipal.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas opinou pela aprovação da proposição, na sua forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a tornar obrigatória a prestação de

informações sobre procedimentos de segurança em caso de acidente,
nas linhas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, em especial
informações sobre as saídas e os equipamentos de emergência,
estendendo, destarte, aos passageiros dos ônibus procedimentos já
adotados em aviões e trens. O autor, em sua justificação, alega que a
rapidez na saída do veículo acidentado pode ser decisiva para tornar
o socorro mais eficaz, podendo ajudar a salvar muitas vidas. A
Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação
da matéria. Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas entendeu que a proposição é meritória.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que o projeto não apresenta impacto, seja para os cofres
públicos, seja para o setor privado. As orientações sobre segurança
podem ser dadas sem onerar as empresas concessionárias. O próprio
motorista pode dar as informações propostas. Ademais, a mensagem
poderia ser gravada e reproduzida no início da viagem.

Nos termos do inciso IX do art. 10 da Constituição Mineira, compete
ao Estado “explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
de transporte (...) rodoviário estadual de passageiros”. Como
atualmente esse transporte rodoviário é explorado mediante
concessão, entendemos que a prestação das informações de que
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trata o projeto não acarretará nenhum desequilíbrio econômico-
financeiro aos contratos de concessão, porquanto, conforme já
dissemos, a medida não gera ônus financeiro às empresas
concessionárias.

Apenas para termos uma referência da gravidade do problema,
constatamos que, segundo os dados do Anuário Estatístico 2006 da
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT -, 1.130 pessoas
foram vitimadas em acidentes em linhas interestaduais e
internacionais de passageiros no ano de 2005 (www.antt.gov.br).

Finalmente, entendemos que a medida proposta apresenta relevante
alcance social, podendo contribuir para a diminuição do custo social
acarretado pelos acidentes de trânsito.

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

65/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 76/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, torna
obrigatória a aplicação de testes vocacionais em todas as escolas
públicas e privadas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
A conclusão do ensino médio é um momento fundamental para os

jovens, pois é nesse momento que devem fazer uma escolha que os
acompanhará por toda a vida: decidir qual carreira vão seguir. O
projeto em epígrafe pretende obrigar as escolas da rede pública e as
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escolas particulares a aplicar testes vocacionais para orientar os
estudantes nessa escolha.

De acordo com pesquisa realizada com 448 estudantes, no ano
passado, pelo Centro de Integração Empresa Escola - Ciee -, 61%
dos jovens atribuem a escolha das suas carreiras ao “status” conferido
à uma determinada profissão. O ideal, afirmam os especialistas, é que
a escolha profissional seja o resultado de um processo em que o
jovem aprenda a identificar com objetividade seus desejos,
preferências e vocações.

Em Minas Gerais, a Lei nº 13.180, de 1999, já torna obrigatória a
aplicação de testes vocacionais em alunos das escolas públicas que
estejam cursando a 3ª série do ensino médio. Infelizmente, a referida
norma não alcançou a efetividade esperada, notadamente pelo fato de
que as medidas ali instituídas não estão sintonizadas com a práxis
atualmente adotada no trabalho de orientação vocacional.

De fato, não há no nosso País uma cultura de avaliação de
interesses e potencialidades profissionais das pessoas que ingressam
no mercado de trabalho, e são raras as ações realizadas por
instituições públicas e privadas de ensino visando à preparação dos
jovens para uma escolha profissional consciente.

Conforme os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -, cerca de 85% dos adolescentes no Brasil
abandonam o primeiro curso universitário que escolhem e, de acordo
com o Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação,
Manuel Palácios, o índice de evasão nas instituições federais chega a
35%.

As perspectivas são mais sombrias, se analisarmos o último Censo
da Educação Superior realizado pelo MEC, que traz dados relativos a
2005. Ele mostra que o número de concluintes de curso superior é
menor do que o de ingressantes. Naquele ano, o número de alunos
que concluíram a graduação atingiu o índice apenas de 43% do
número de alunos que entraram em uma instituição de ensino
superior.

Como forma de minimizar a evasão e melhor direcionar os
estudantes na vida profissional, as Universidades Federais da Bahia e
de Brasília estão sugerindo um projeto diferente dos tradicionais para
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o ensino superior: a “Universidade Nova”, que, entre outras inovações,
altera a estrutura curricular das faculdades. Baseada nos ideais de
Anísio Teixeira e contando com boa receptividade por parte do MEC,
a “Universidade Nova” permite uma estrutura curricular ampla e
diferenciada, em que os universitários, nos primeiros anos da
graduação, fariam disciplinas básicas, o chamado bacharelado
interdisciplinar, e somente após essa fase, escolheriam a carreira que
desejam seguir. Para o reitor da UnB, Timothy Mulholland, a escolha
precoce por um curso é fator preponderante para a grande evasão,
que, em algumas faculdades, chega a 50% dos alunos matriculados.

Nem a sociedade brasileira nem as instâncias governamentais
atentaram ainda para a importância da orientação ao jovem para a
escolha da profissão. O reflexo dessa omissão pode ser
concretamente aferido nos prejuízos financeiros resultantes de uma
formação profissional erroneamente direcionada e nas conseqüências
psicológicas do indivíduo que fez a opção errada.

Por essas razões, é pertinente a preocupação manifesta na proposta
em estudo; entretanto, consideramos que a proposição precisa ser
reformulada em alguns aspectos. Precipuamente, é necessário
atualizá-la pelo prisma de uma abordagem contemporânea da
orientação vocacional.

Os chamados “testes vocacionais” foram concebidos há muitas
décadas e, após terem demonstrado reduzido grau de eficácia ao
longo dos anos, são considerados hoje pelos profissionais da área
instrumentos por si sós insuficientes para auxiliar o jovem na escolha
de sua profissão. Atualmente, o teste vocacional é um entre vários
mecanismos de que pode lançar mão o profissional no
desenvolvimento do trabalho de orientação. Além disso, muitos
gestores de testes não sabem interpretar os resultados corretamente,
pois sua formação profissional não os habilita a relacionar as variáveis
complexas presentes no processo de avaliação. Para conseguir fazê-
lo, é necessário que o orientador seja um profissional com formação
pedagógica ou conte com experiência na área de orientação
profissional. Como já foi dito, na nova concepção de trabalho de
orientação, além da avaliação da capacidade intelectual, das aptidões
e das características de personalidade do indivíduo, é necessário
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também que o jovem conheça outros aspectos relevantes na escolha
de sua profissão, tais como a realidade do mercado de trabalho, as
diversas profissões e possibilidades de formação profissional.

Soma-se a esse entendimento, o “caput” do art. 14 da Resolução nº
1, de 15/5/2006, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de
Educação, que, ao instituir Diretrizes Curriculares Nacionais para o
curso de graduação em Pedagogia, desfaz qualquer dúvida sobre a
eventual não-observância do disposto no art. 64 da Lei de Diretrizes
de Base da Educação Nacional, ou seja, assevera que a Licenciatura
em Pedagogia é a formação que habilita para a orientação
educacional. Da mesma forma, o § 1º do art. 14 da citada resolução
possibilita que essa habilitação seja também obtida em cursos de pós-
graduação, especialmente estruturados para tal fim e abertos a todos
os licenciados.

Por tudo o que foi exposto, algumas alterações se fazem
necessárias, com vistas a retificar algumas distorções técnicas no
texto do projeto original e do Substitutivo nº 1. Primeiro, é necessário
definir qual a habilitação profissional requerida para prestar o
atendimento de orientação profissional. Segundo, a Lei nº 12.781, de
1998, veda à escola pública e à sua caixa escolar cobrar de aluno
mensalidade, contribuição regular ou taxa de qualquer natureza. Essa
vedação se estende às atividades extraclasses. Dessa forma, é
desnecessário reafirmar a gratuidade do serviço de orientação
profissional para os alunos de escolas públicas. Por outro lado, não se
pode impedir a cobrança do mesmo serviço nas escolas particulares.
Na medida em que se efetiva a prestação de um serviço pela iniciativa
privada, é reconhecido o seu direito à remuneração, ficando a cargo
do Estado, no caso das instituições escolares, o controle sobre os
reajustes nas anuidades ou semestralidades, conforme as disposições
da Lei Federal nº 9.870, de 1999. Terceiro, a essência do trabalho de
orientação profissional pressupõe que haja um engajamento
espontâneo por parte do aluno, motivo pelo qual a atividade deve ter
caráter facultativo, dispensando-se quaisquer procedimentos
burocráticos. A coordenação e a adoção de formas de controle da
participação do aluno na atividade competem a cada escola,
observadas as diretrizes legais.
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E, por fim, visando à garantia de efetivação do comando da lei, é
recomendável adequar a proposição aos procedimentos adotados
pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de
Educação, no que tange à regulamentação de funcionamento dos
ensinos público e privado.

Em razão das alterações pretendidas, apresentamos o Substitutivo
nº 2 ao projeto em análise.

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

76/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a orientação profissional aos alunos do ensino médio

das escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de
Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação prestarão orientação profissional aos alunos
dos cursos regulares e de educação de jovens e adultos do nível
médio de ensino.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será regulada
pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação e
observará as seguintes diretrizes:

I - atendimento prestado por pedagogo com habilitação em
orientação educacional, por profissional com licenciatura plena e pós-
graduação em orientação educacional, ou por psicólogo portador de
habilitação específica na área de orientação profissional;

II - caráter extracurricular e de participação facultativa do aluno;
III - associação de técnicas e instrumentais que identifiquem valores,

interesses e habilidades do aluno e que instruam sobre a dinâmica do
mercado de trabalho e sobre as diversas possibilidades de formação e
qualificação profissional.

Art. 3º - Será exigida a inclusão de planos e programas de
orientação profissional na projeto pedagógico da escola, para efeito de
autorização de funcionamento, de reconhecimento e avaliação
periódica de cursos de ensino médio.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 13.180, de 20 de janeiro de 1999.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 323/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis que
especifica ao Município de Conquista.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 323/2007 tem por escopo conceder a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Conquista dois imóveis com área total de 1.700m²,
situados na Rua José Mendonça, naquele Município, doados ao
Estado sem cláusula de destinação.

Observe que, atendendo ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, a proposição preceitua, nos §§ 1º e 2º de
seu art. 1º, que os bens destinam-se, respectivamente, à instalação da
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e à construção do
velório municipal.

Com relação às garantias que devem envolver a transação, o art. 2º
estabelece 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.

A prévia autorização legislativa decorre da exigência contida no art.
18 da Constituição do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
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Municípios e do Distrito Federal.
Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio dos bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

323/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Zé Maia.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Conquista.

A proposição foi aprovada no 1º turno e, agora, retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 325/2007 tem por escopo conceder a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Conquista um terreno urbano edificado, com área de
2.500m², localizado no referido Município.

Observe que, atendendo ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, a proposição preceitua, no parágrafo único
de seu art. 1º, que o bem se destina à unidade escolar da rede
municipal já em funcionamento no local; e, no art. 2º, o seu retorno ao
patrimônio do Estado, cessada a causa justificadora da doação.

A prévia autorização legislativa decorre da exigência contida no art.
18 da Constituição do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
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Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

325/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Zé Maia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/4/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra.

Maria de Lourdes Rodrigues Ferreira, ocorrido em 3/4/2007, em Bom
Despacho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento da Sra.
Violeta Moreira da Silva, ocorrido em 8/4/2007, em Sete Lagoas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Presidência dos Deputados Roberto Carvalho, Tiago Ulisses e Délio

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

(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência: Ofício nº
4/2007, do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 871 a
906/2007 - Requerimentos nºs 400 a 422/2007 - Requerimentos dos
Deputados Eros Biondini, Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira e
Neider Moreira - Comunicações: Comunicação do Deputado Carlos
Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos das Deputadas Rosângela
Reis, Gláucia Brandão e Cecília Ferramenta e dos Deputados
Vanderlei Miranda e Délio Malheiros - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 4/2007 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2007 - Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
6/2007 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 7/2007 - Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007 -
Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Ivair
Nogueira e Neider Moreira; deferimento - 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 - 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 - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
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Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
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 Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia
- Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Às 14h15min, a

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
ex-Deputado Agostinho Silveira, ex-Prefeito de Contagem, com
passagem brilhante nesta Casa, que muito nos honra com a sua
presença, além da de todos que acompanham os nossos trabalhos.

Correspondência
- O Deputado Domingos Sávio, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIO Nº 4/2007

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que
estará ausente do País, no período de 23/4/2007 a 1º/5/2007, em
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viagem aos Estados Unidos da América, para tratar de assunto de
interesse do Estado.

OFÍCIOS
Do Sr. Jamir Anselmo Corradi, Presidente da Câmara Municipal de

Caeté, solicitando especial atenção nas negociações com os
Defensores Públicos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Antônio Achilis Alves da Silva, Presidente da Rede Minas,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 19/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 19/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao convite da Comissão de
Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 208/2007/SGM. (- À
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG,
encaminhando a relação nominal, localização, Município e área dos
processos de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Sérgio Franco de Oliveira Júnior, Juiz de Direito da Comarca
de Pouso Alegre, solicitando sejam promovidas iniciativas para a
solução negociada da fixação de subsídios dos Defensores Públicos.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
indicando representantes da Secretaria de Transportes na reunião da
Comissão de Transporte sobre o Projeto Rodoanel. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando parecer da Secretaria de Planejamento sobre o Projeto
de Lei nº 162/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 162/2007.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (4), informando da
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.)

Do Sr. Octávio Mello Alvarenga, Presidente da Sociedade Nacional
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de Agricultura, agradecendo convite para participar do debate público
“A perda de renda do produtor rural na atual fase de crescimento do
agronegócio mineiro e brasileiro”. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Célio Faria, Presidente do Conselho Comunitário de
Segurança de Coromandel, expondo as dificuldades da população do
referido Município em face da greve dos Defensores Públicos. (- À
Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 871/2007
Estabelece política e normas para o seqüestro de carbono no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As fontes fixas de móveis emissores de gases causadores

do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono e o metano,
localizadas no território do Estado de Minas Gerais, devem ser
consideradas como oportunidades ambientais prioritárias para
projetos de carbono e seus respectivos créditos, a serem monetizados
pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Tratado de Kyoto,
assim como outros mercados existentes.

Art. 2º - A operação de monetização a que se refere o art. 1º poderá
ocorrer por meio dos seguintes projetos:

I - plantio e conservação de florestas fixadoras de carbono e
lavouras com plantio direto;

II - projetos agrossilvopastoris envolvendo produtores rurais e
comunidades tradicionais;

III - construção de estações de tratamento de esgotos com
tratamento de efluentes;

IV - instalação de biodigestores nos confinamentos de animais e
frigoríficos no Estado;

V - substituição da matriz energética com a troca de óleo
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combustível por gás natural e energia renovável;
VI - transformação dos lixões do Estado em aterros sanitários;
VII - outros projetos que consagrem a hipótese de Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo.
Art. 3º - A operação de monetização prevista nesta lei poderá ser

pleiteada pelo próprio emissor ou por associações civis sem fins
lucrativos, governos municipais e estadual ou empresas privadas
habilitadas, mediante aprovação da Comissão Interministerial da
Mudança Global do Clima do Ministério da Ciência e Tecnologia -
MCT.

§ 1º - Todos os projetos no Estado deverão obter as devidas
chancelas e aprovações exigidas em processo legal:

I - projeto documentado de acordo com as normas estabelecidas
pelo Comitê Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL - do Tratado de Kyoto da ONU;

II - validação do projeto por empresa autorizada pelo Comitê
Executivo do MDL da ONU;

III - Carta de Aprovação do Projeto expedida pela Comissão
Interministerial das Mudanças Globais do Clima do MCT;

IV - registro no Comitê Executivo do MDL da ONU.
§ 2º - Os projetos florestais, principalmente os projetos de

conservação e preservação de florestas e recursos naturais como um
todo, não elegíveis como projetos de carbono pelo Tratado de Kyoto,
deverão se enquadrar nas categorias abaixo:

I - conservação dos recursos naturais;
II - conservação da estrutura da floresta e de suas funções;
III - manutenção da diversidade biológica;
IV - formação de contínuos florestais;
V - proteção da fauna silvestre;
VI - conservação do aspecto cênico;
VII - conservação dos aspectos espirituais.
Art. 4º - O Estado de Minas Gerais dará prioridade aos programas

de monetização (crédito de carbono) em todas as suas ações e
programas de governo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
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Ana Maria Resende
Justificação: O conceito de seqüestro de carbono foi consagrado

pela Conferência de Kyoto, em 1997, com a finalidade de conter e
reverter o acúmulo de CO2 na atmosfera , visando à diminuição do
efeito estufa. A conservação de estoques de carbono nos solos,
florestas e outros tipos de vegetação, a preservação de florestas
nativas, a implantação de florestas e sistemas agroflorestais e a
recuperação de áreas degradadas são algumas ações que contribuem
para a redução da concentração do CO2 na atmosfera. Os resultados
do efeito seqüestro de carbono podem ser quantificados por meio da
estimativa da biomassa da planta acima e abaixo do solo, do cálculo
de carbono estocado nos produtos madeireiros e pela quantidade de
CO2 absorvido no processo de fotossíntese.

As mudanças climáticas globais representam um dos maiores
desafios da humanidade. Pois, além de serem um problema global -
como o próprio nome diz, envolve vários setores da sociedade -, é
necessária uma tomada de consciência da importância da questão e
mudanças em muitos hábitos de consumo e comportamento.

O objetivo do seqüestro de carbono, por meio da preservação da
mata nativa ou reposição florestal, é conter e reverter o acúmulo de
gás carbônico na atmosfera, diminuindo o aquecimento global. A
medida é uma das disposições do Protocolo de Kyoto.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 872/2007
Institui o Documento de Identificação da Pessoa Portadora de

Deficiência.
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.
§ 1º - O documento que trata o “caput” deste artigo, será expedido

por órgão competente, para fins de comprovação de cada deficiência.
§ 2º - O portador do documento terá o direito de usufruir todos os
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benefícios das leis atuais e vondouras, bastando, para isso, a simples
apresentação do documento.

Art. 2º - A cédula de identidade da pessoa portadora de deficiência
seguirá os padrões da cédula de identidade comum, o registro geral,
acrescida da seguinte inscrição: PPD (pessoa portadora de
deficiência) classificando em determinada categoria, com destaque,
atendendo às especificações da legenda abaixo, observando-se o
enquadramento e as definições previstos no Decreto Federal nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004, e nas demais leis em vigor:

I - Categoria A, portador de deficiência auditiva;
II - Categoria F, portador de deficiência física;
III - Categoria M, portador de deficiência mental;
IV - Categoria Mu, portador de deficiências múltiplas;
V - Categoria V, portador de deficiência visual.
Art. 3º - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes,

exigirá a devida comprovação, por meio de um laudo médico expedido
pelo SUS, especificando o tipo de deficiência com o Código
Internacional de Doenças - 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. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares, caso
necessário.

Art. 5º - Para emissão do documento de identificação, o interessado
deverá providenciar, junto aos órgãos designados pelo Poder
Executivo, o laudo médico estipulado no art. 3º e encaminhá-lo ao
órgão de identificação, com documento de identidade atual ou certidão
de nascimento.

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
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com esta lei, sendo dispensado qualquer outro documento ou
comprovação de deficiência.

§ 1º - Em caso de deficiência temporária expressa no laudo, o
documento de identidade de que trata esta lei terá validade de três
anos, podendo ser renovado mediante a apresentação de novo laudo.
Se permanente, o prazo é indeterminado.

§ 2º - A partir da data de vigência desta lei o Poder Executivo deverá
garantir a emissão do novo documento, através de campanhas de
divulgação.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Sabemos que existem várias leis que prevêem o bem-

estar social das pessoas portadoras de deficiência - PPD -; porém,
constatamos que ainda há necessidade de acionar mecanismos
capazes de efetivar os direitos assegurados nos textos legais.

A Organização das Nações Unidas elaborou a Resolução nº 1.542,
de 1985, abrangendo todos os direitos da PPD, delegando a cada
nação criar mecanismos legais para implantação das normas. No
Brasil, devemos reconhecer, existem esforços que estão sendo
realizados em todos os níveis.

Este projeto visa a garantir o acesso aos direitos e aos benefícios
previstos em lei, para todas as pessoas portadoras de deficiência,
sem fazer, com essa identificação, nenhum tipo de discriminação, e
sim estabelecer, segundo critérios médicos e legais, quem está
realmente apto a ser tratado de forma especial, prioritária e
estritamente necessária.

Cabe ressaltar o grande alcance social que este projeto irá trazer,
principalmente porque irá contribuir para a rapidez e a melhoria no
atendimento para com as PPDs.

A sociedade, de modo geral, trata a PPD como “pobre coitado”.
Precisamos acabar com essa imagem e incutir o conceito principal da
Declaração de Madri que visa a inserir o deficiente na sociedade como
cidadão, com os mesmos direitos humanos e sociais dos demais
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cidadãos, como de fato o é, pagador de impostos, consumidor de
produtos e serviços, etc.

Seguindo uma política de inclusão social das minorias,
apresentamos este projeto não apenas para resolver um problema
específico da vida social da pessoa portadora de deficiência, mas
também para conscientizar a sociedade das dificuldades enfrentadas
por tais pessoas em seu dia-a-dia.

Desde já, conto o apoio de meus nobres pares à aprovação deste
importante projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Leite. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 268/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 873/2007
Declara de utilidade pública a Associação Família de Caná do

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

Caná do Eldorado, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação Família de Caná do Eldorado e o compromisso fiel de
suas finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade como de
utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a
realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 874/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.402/2005)

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Seara do Mestre, com
sede no Município de Alfenas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Seara

do Mestre, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2 º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O Centro Espírita Seara do Mestre, fundado em

26/9/91, na cidade de Alfenas, é uma sociedade civil, religiosa, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade a prática e a divulgação da
doutrina espírita como religião, nos moldes da codificação de Allan
Kardec; realiza a evangelização da criança e do jovem e tem a prática
da caridade como dever social e princípio de moral cristã, prestando
assistência a famílias carentes, crianças, jovens e idosos.

Mister se faz ressaltar os trabalhos sociais do Centro Espírita na
distribuição de cesta básica, o apoio espiritual e material, de acordo
com seu cronograma de trabalho, e a distribuição de sopa fraterna.

A meta prioritária da entidade está centrada na construção do Asilo
Chico Xavier e do Educandário Meimei, cujas obras já começaram.

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade, foi-lhe conferido,
através da Lei Municipal nº 3.808, de 17/5/2005, o título de utilidade
pública municipal.

Tratando-se de entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância na comunidade onde atua e cumpre todos os requisitos da
Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004,
e 15.430, de 3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade
pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto
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 875/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas

de Perdões, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Boas Novas de Perdões, com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Trata-se de instituição que há mais de 18 anos presta

relevantes serviços à comunidade de Perdões, principalmente aos
mais carentes. É entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que não remunera os membros de sua administração sob nenhum
pretexto, revertendo a totalidade de suas receitas e rendas apuradas à
consecução de suas finalidades estatutárias. Tem por objetivo
promover a assistência social, a beneficência, a educação, bem como
o intercâmbio com outras associações congêneres.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos
nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 876/2007
Declara de utilidade pública a Associação Luzense dos

Empreendedores Autônomos - Alea -, com sede no Município de Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luzense

dos Empreendedores Autônomos - Alea -, com sede no Município de
Luz.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Luzense dos Empreendedores

Autônomos - Alea -, com sede no Município de Luz, é uma entidade
civil sem fins lucrativos. Tem como objetivo a defesa econômica e
social da categoria dos empreendedores autônomos nas áreas de
roupas, alimentação, artesanato e artes plásticas.

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
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trabalho social, é justa a declaração de sua utilidade pública.
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 877/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Ipanema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A referida Associação tem por objetivo o auxílio às

autoridades judiciárias e policiais de Ipanema, envidando esforços que
possam levar à recuperação dos sentenciados que cumprem suas
penas na Comarca, fiscalizando os processos de benefícios
penitenciários e assistindo aos apenados e suas famílias em assuntos
referentes à educação, à saúde, ao bem- estar, à profissionalização, à
reintegração na sociedade, à recreação e ao conforto espiritual.

Por esse trabalho de relevância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo outorgado por
intermédio do projeto de lei apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 878/2007
Torna obrigatório o selo higiênico nos vasilhames destinados à

comercialização de água mineral e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de água mineral obrigados a adotar

selo higiênico de proteção para evitar contaminação do recipiente pelo
ambiente externo.
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Art. 2º - É vedada a comercialização de água mineral que não
atenda ao disposto no art. 1º.

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 fornecedores de água mineral terão o prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua publicação para se adaptarem
ao disposto nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A colocação de selo higiênico não deve depender da

vontade do fornecedor, pois ao poder público cabe o dever de zelar
pela saúde de todos, como determinado pelo art. 196 da Constituição
Federal. Dessa forma, é prudente que a aplicação desse selo
constitua obrigação legal. Ele tem como objetivo evitar a
contaminação das embalagens em geral após o envassamento dos
produtos.

Ainda que o processo de industrialização 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.

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
água mineral a aplicarem selo higiênico, sendo nosso maior objetivo a
preservação da integridade física dos nossos cidadãos e a
preservação do bem maior, que é a vida.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 879/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Popular do Bairro do Trevo,

com sede no Município de Coqueiral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Popular do

Bairro do Trevo, com sede no Município de Coqueiral.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Conselho Popular do Bairro do Trevo, com sede no

Município de Coqueiral, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria. Tem por finalidade promover o
desenvolvimento do bairro por meio da realização de obras e ações,
com recursos próprios ou obtidos por doação ou empréstimos;
representar o bairro junto a órgãos públicos e privados, no
atendimento de suas reivindicações; proporcionar a melhoria do
convívio entre os moradores do bairro; proporcionar aos associados e
seus dependentes atividades econômicas, culturais e desportivas;
promover atividades assistenciais direta e indiretamente; conscientizar
o bairro de suas potencialidades, levando-o a responder aos seus
anseios; promover ações para a proteção da saúde, da família, da
gestante, da criança e do idoso; promover ações de combate à fome e
à miséria; promover a integração dos seus beneficiários no mercado
de trabalho; promover ações relacionadas com a habitação e a
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência; divulgação da
cultura e do esporte; proteção do meio ambiente.

O Conselho funciona regularmente e tem uma diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
de seus cargos. O reconhecimento da entidade como de utilidade
pública estadual proporcionará condições para a dinamização de suas
atividades e a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 880/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fama imóvel que

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

Fama o imóvel denominado Posto do Cemitério, com área total de
750m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), com as medidas e
confrontações constantes na escritura.

Parágrafo único - o imóvel mencionado no “caput” deste artigo
destina-se à construção do velório municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de dois anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado

ao Estado pelo Município no ano de 1964, para construção de cadeia
pública, que não teve sua obra finalizada.

Esta proposição visa autorizar o negócio jurídico em causa para que
o Município possa construir o velório municipal, dando ao imóvel um
destino de grande alcance social, pois o Município não possui local
adequado a esse fim. Os benefícios decorrentes da doação
pretendida são de grande importância para toda a comunidade local.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à 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 881/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas do Distrito

Industrial de Coronel Fabriciano – Assedi-CF -, com sede no Município
de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das
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Empresas do Distrito Industrial de Coronel Fabriciano – Assedi-CF -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A Associação das Empresas do Distrito Industrial de

Coronel Fabriciano é uma entidade civil sem fins lucrativos que visa a
desenvolver as áreas industriais, controlar a poluição ambiental, criar
e manter, nos distritos industriais, serviços de vigilância, pronto-
socorro, ambulatório médico e odontológico, feiras, centros de
treinamentos comunitários, educacionais, tecnológico, entre outras
atividades sociais. Com duração indeterminada, a entidade se
encontra em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, sendo
a sua diretoria composta por pessoas de idoneidade moral e ilibada
conduta social, as quais não recebem remuneração pela sua atuação.

Considerando-se a relevância dos serviços prestados pela referida
entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

- 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 882/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana o

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

Nova Serrana o imóvel constituído de terreno com área de 1.300m²
(mil e trezentos metros quadrados), situado na Rua Tenente Batista,
no Município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Nova Serrana.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
desenvolvimento de atividades do Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep - de Nova Serrana.

Art. 2º - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
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artigo anterior.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui, no Município de

Nova Serrana, imóvel situado na Rua Tenente Batista, com 1.300m² ,
confrontando, à esquerda, com Divina Rosa de Jesus; pelo fundo,
com José Xavier; pelo lado direito, com Antônia Batista dos Santos.

O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Serrana,
associação de direitos privados, sem fins lucrativos, desenvolve várias
atividades visando à manutenção da ordem pública no âmbito
municipal, principalmente em caráter preventivo, em colaboração com
a Polícia Militar e o órgão de segurança local, executando, com
eficácia, ações em defesa da comunidade nova-serranense.

A entidade necessita de sede própria para instalação física
definitiva, que permitirá, entre outras ações, o desenvolvimento de seu
projeto de construção de uma casa- abrigo para o acolhimento de
crianças em situação de risco do Município, pois existe dificuldade,
por parte das autoridades da Justiça, em encaminhar tais menores a
locais apropriados. Por isso, eles correm o risco de viver em
circunstâncias inadequadas.

Feitas tais considerações, esperamos o apoio dos nobres pares para
que a proposição em exame seja aprovada, de forma a permitir a
transferência do domínio do referido imóvel.

- 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° 883/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Equoterapia para

Deficientes do Leste de Minas, com sede no Município de Governador
Valadares

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

Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: A inclusão dos portadores de necessidades especiais é

atualmente matéria constante de programas educacionais em todos
os níveis. Integrar esses cidadãos especiais dando-lhes condições de
participação na vida da sociedade é objetivo imperioso e, assim, há
que valorizar todas as formas que permitam alcançar essa meta.

A equoterapia tem-se mostrado instrumento importante para a
reeducação e a reabilitação de portadores de necessidades especiais,
e vem sendo indicada freqüentemente em razão dos excelentes
resultados que oferece.

A Associação de Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas,
entidade filantrópica, vem trabalhando com sucesso nessa região,
desenvolvendo suas atividades com base em métodos técnico-
científicos e na total segurança física dos usuários. Já declarada de
utilidade pública municipal desde 2005, é merecedora de que também
o Estado dê a ela seu reconhecimento.

- 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 884/2007
Declara de utilidade pública o Centro Educacional e Cultural Viva

Voz, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional e

Cultural Viva Voz, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Em funcionamento desde janeiro de 2003, o Centro

Educacional e Cultural Viva Voz vem prestando relevantes serviços
aos portadores de necessidades especiais auditivas no Município de
Curvelo e região. Após terminarem seu ciclo na Apae, os portadores
de deficiência auditiva encontram no Centro o apoio necessário para
continuidade de seu processo de alfabetização, reabilitação e inserção
no mercado. O Centro oferece, ainda, apoio psicológico e
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oportunidade de conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras
-, constituindo canal importante de adaptação e inclusão desses
cidadãos especiais. É, pois, merecedor de nosso reconhecimento pelo
significativo trabalho social que realiza no Município de Curvelo.

- 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 885/2007
Destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais

rodoviários localizados no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Serão destinados preferencialmente aos idosos acima de

sessenta e cinco anos e aos deficientes físicos 10% (dez por cento)
dos assentos dos terminais rodoviários localizados no Estado.

Art. 2º - Os assentos de que trata o art. 1º terão identificação
específica, que informe a sua destinação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: Atualmente os idosos e deficientes físicos padecem em

nosso Estado com a falta de lugares reservados nos terminais
rodoviários. Esta proposição visa corrigir tal distorção por meio de
uma iniciativa simples, que propiciará ao idoso condições mínimas de
conforto e respeito humano.

- 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 886/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de São José, com sede no Município de
Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
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Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Pequenos

Produtores Rurais de São José consiste na prestação de quaisquer
serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias e para melhorar as condições de vida de
seus associados, amparando as famílias carentes no combate à fome
e à pobreza. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 887/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Proteção Ambiental da Região da Conquista - Aprac -, com sede no
Município de Ilicínea.

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

Produtores Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista -
Aprac -, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As principais finalidades da Associação dos Produtores

Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista - Aprac -,
consistem em promover o associativismo, desenvolver atividades
visando a melhorias na categoria, representar seus associados nos
órgãos públicos e privados e incentivar, viabilizar e implementar
atividades que visem à proteção ambiental da comunidade através da
conscientização dos moradores, como coleta de lixo, revitalização e
reflorestamento das nascentes e matas ciliares e demais ações que
visem o equilíbrio da natureza. Além disso, apresenta os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual
solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
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do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 888/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais da Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no
Município de Ilicínea.

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

Pequenos Produtores Rurais da Comunidade dos Cancans -
Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Pequenos

Produtores Rurais da Comunidade dos Cancans - Appruccan -,
consiste em auxiliar seus associados e a comunidade na aquisição de
instalações para armazenamento, transporte, beneficiamento,
industrialização e comercialização da produção, e em solicitar
também, quando necessário e beneficiar a Associação e a
comunidade, auxílio aos poderes público e privado.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 889/2007
Declara de utilidade pública o Rotary Club de São Sebastião do

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

Sebastião do Paraíso, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Rotary Club de São Sebastião

do Paraíso é promover o desenvolvimento da comunidade através de
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obras e ações, visando à consolidação das boas relações, da
cooperação e da paz entre as nações.

Além disso, ele cumpre os requisitos legais para ser declarado de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 890/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Valorização à Vida, com

sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Valorização

à Vida, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
João Leite
Justificação: O Núcleo de Valorização à Vida, com sede no

Município de Nova Lima, é uma entidade sem fins lucrativos que tem
como objetivo prestar assistência à comunidade na prevenção e no
combate à dependência química e desenvolver atividades nas áreas
da saúde, da assistência social, da formação profissional, entre
outras. Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade
pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas 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 891/2007
Declara de utilidade pública a Missão Vida e Esperança Restaurada,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Missão Vida e
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Esperança Restaurada, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
João Leite
Justificação: A Missão Vida e Esperança Restaurada, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos que
tem como objetivo prestar assistência social às famílias nas áreas de
saúde, educação, alimentação e profissionalização, entre outras. Sua
missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população. Acreditamos que o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo
realizado. Contamos com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 892/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Social Resgatar, com sede no

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

Resgatar, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
João Leite
Justificação: O Instituto Social Resgatar, com sede no Município de

Santa Luzia, é uma associação sem fins lucrativos que tem como
objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas ao desporto,
educação, cultura e assistência social, promovendo a defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

Acreditamos que, através das atividades propostas, a associação
contribuirá para a formação da cidadania das crianças e dos
adolescentes. Assim, o reconhecimento da entidade com sendo de
utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.
Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 893/2007
Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino fundamental

da disciplina Noções Básicas de Legislação de Trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as escolas públicas e privadas integrantes

do Sistema Estadual de Educação a incluir, na grade curricular do
ensino fundamental, a disciplina Noções Básicas de Legislação de
Trânsito.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será
regulamentada pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de
Educação.

Art. 3º - Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que
trata esta lei, quando o aluno der início ao processo de habilitação de
condutor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Analisando o enorme número de acidentes com

veículos e atropelamentos ocorridos nas ruas de nossas cidades,
podemos constatar que, em sua grande maioria, decorrem da falta de
atenção e orientação dos motoristas e pedestres. Daí a preocupação
em levar noções básicas de legislação de trânsito ao âmbito escolar,
para que nossos jovens, desde cedo, possam ter uma relação mais
próxima com seus direitos e deveres como pedestres e futuros
condutores de veículos, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.

O objetivo desta proposição, além de tentar evitar o grande número
de acidentes por meio de uma boa educação no trânsito, visa garantir
aos jovens que almejam a Carteira Nacional de Habilitação, um custo
menor, por conseqüência do reconhecimento da disciplina pelo
Detran-MG.
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Considerando a relevância desta matéria, submeto aos meus nobres
pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 445/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 894/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.576/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Esporte Clube Palmeirense,
com sede em Ponte Nova, o imóvel que especifica.

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

Clube Palmeirense, com sede e foro na cidade de Ponte Nova, o
imóvel constituído de um lote de terreno no Bairro Guarapiranga, com
área total de 11.190m² (onze mil cento e noventa metros quadrados),
de propriedade do Estado, havido conforme escritura pública de
doação lavrada pelo Tabelião do 2º Ofício de Notas de Ponte Nova em
27/9/56, registrada sob o nº 15.685, no Livro 3-K, à fls. 6, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo único - O imóvel mencionado neste artigo se destina ao
funcionamento da Praça de Esportes e do Ginásio Poliesportivo
existentes em sua área e que se encontram cedidos ao Esporte Clube
Palmeirense desde 25/11/86, conforme contrato de empréstimo de
uso firmado com a extinta Diretoria de Esportes de Minas Gerais,
tendo como interveniente - anuente a Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Turismo.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei será gravado com as
cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, devendo reverter
ao patrimônio do Estado no caso de ser desvirtuada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º, ou na hipótese de dissolução do
Esporte Clube Palmeirense.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Esporte Clube Palmeirense, com patrimônio e

personalidade próprios, é associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, com sede na Rua Dr. Aldo Aviani, 91, Bairro Guarapiranga,
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e foro em Ponte Nova. Foi fundado em 10/10/43, contando, portanto,
quase 62 anos de existência. Trata-se de tradicional entidade
esportiva que vem prestando inestimáveis serviços à cidade,
formando e preparando gerações de crianças, adolescentes e jovens
na prática da educação física e das diversas modalidades desportivas
amadorísticas especializadas, constituindo hoje modelo de
organização e eficiência nessa área.

Saliente-se que o Esporte Clube Palmeirense construiu inicialmente,
com recursos próprios, no terreno cedido em comodato, uma piscina e
uma quadra de cimento ao ar livre para esportes, sendo a praça de
esportes inaugurada em 1967. Em 1983 o Estado concedeu verbas
para o término do ginásio poliesportivo, com 70% da construção feita
pelo Clube.

Em 1993, efetuou uma reforma radical em suas dependências:
construiu vestiários, banheiros, saunas, bar, secretaria, duas quadras
de vôlei e quatro quadras de peteca, reformou a piscina existente,
construindo mais duas infantis, campo de futebol soçaite, dois
confortáveis salões de festas e uma academia de ginástica, com
recursos próprios, sem contar com verbas do Estado. Como resultado
desse esforço em oferecer maior conforto aos sócios e à comunidade,
o Esporte Clube Palmeirense conta atualmente com mais de 3 mil
associados, entre titulares e dependentes. Por ser um clube
essencialmente comunitário, vem desenvolvendo amplo programa
social, como parceiro em toda e qualquer atividade que vise à
promoção do ser humano, nas áreas esportiva, cultural e recreativa.

Assim, tem facilitado, gratuitamente, mediante ajustes e convênios
com estabelecimentos de ensino existentes em sua área de influência,
a utilização da praça de esportes e do ginásio poliesportivo pelos
alunos desses educandários. Suas dependências são também
freqüentemente cedidas, sem custo, para eventos sociais, educativos
e culturais. Os salões de festas e o ginásio estão sempre abertos para
reuniões, palestras e eventos beneficentes de entidades como: Apae,
Prefeitura Municipal, órgãos públicos estaduais e federais, Lions,
Rotary, Maçonaria, entidades religiosas de diversas crenças e outras.
Quando necessário, o Clube auxilia ainda asilos, creches, Pastoral da
Criança e outras instituições filantrópicas.
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Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados,
desinteressadamente, à comunidade pontenovense, o Esporte Clube
Palmeirense foi reconhecido como de utilidade pública pela Lei
Municipal nº 592, de 17/11/63, e agraciado, em 17/12/2004, com o
diploma de Consagração Pública, por resolução aprovada pela
Câmara Municipal de Ponte Nova, o que demonstra o alto conceito
que desfruta no meio social onde atua. Além disso, o Clube iniciou
recentemente nova parceria com a Universidade Presidente Antônio
Carlos - Unipac-Ponte Nova -, visando ceder suas dependências para
aulas práticas do curso de Educação Física, confirmando assim seu
interesse em sempre contribuir para o desenvolvimento cultural da
região.

Por tudo isso, verifica-se que a autorização de que trata este projeto
constitui sem dúvida medida de inteira justiça, pois, ao regularizar uma
situação precária existente, de fato, desde 1986, possibilitará ao
Esporte Clube Palmeirense aplicar novos investimentos na melhoria
de sua rede física e, conseqüentemente, na expansão de suas
atividades em benefício da comunidade de Ponte Nova, já
amplamente demonstradas.

Registre-se ainda, por oportuno, que a proposição em tela prevê,
para evitar possível surgimento de óbice à sua aprovação, visto tratar-
se no caso de entidade civil de caráter privado, que o imóvel objeto de
doação seja gravado, quando da lavratura da escritura pública
respectiva, com as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade,
além de garantir sua reversão ao patrimônio do Estado se
descumprida a destinação constante do parágrafo único do art. 1º, ou
na hipótese de dissolução do Clube beneficiado.

Pelo exposto e considerando finalmente que da alienação ora
proposta não advirá qualquer ônus ao erário público estadual, espero
contar com a anuência dos nobres colegas parlamentares para
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 895/2007
Veda a inscrição de Municípios, órgãos ou entidades municipais no
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Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado - Siafi -,
nas situações que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a inscrição de Municípios, órgãos ou entidades

de direito público ou privado municipal no Sistema Integrado de
Administração Financeira - Siafi - do Estado de Minas Gerais ou em
qualquer sistema público estadual de restrição ao acesso a recursos
públicos, em decorrência de mora, inadimplemento ou situação
irregular decorrente de convênios ou instrumentos congêneres
firmados com o Estado de Minas Gerais, quando o administrador no
exercício do mandato não tiver dado causa à irregularidade ou a
responsabilidade tiver de ser imputada a ex-dirigente municipal,
observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I e II, da Lei
Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994.

Art. 2º - Incumbe ao órgão responsável pela liberação dos recursos
ou à Advocacia- Geral do Estado promover os atos necessários à
responsabilização do agente que tenha dado causa à mora, ao
inadimplemento ou à situação de irregularidade de convênios,
contratos, ajustes ou instrumentos congêneres que apresentem vícios
na respectiva prestação de contas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Delvito Alves
Justificação: É comum os Prefeitos e dirigentes de órgãos ou

entidades municipais, quando assumem o mandato ou no curso dele,
se depararem com irregularidades na prestação de contas de
convênios firmados pelas administrações municipais anteriores com
órgãos do Estado. Não raramente, recebem a triste notícia de que o
Município se encontra inscrito no Siafi, portanto impossibilitado de
assinar convênios ou receber recursos estaduais e até mesmo
federais, em face de vícios, mora ou inadimplemento relativos a
termos assinados ou executados anteriormente.

Esse sistema mostra-se por demais injusto, porque constitui uma
penalização unilateral e discricionária ao Município (leia-se
população), mormente quando os gestores responsáveis pela
assinatura dos convênios e pela aplicação dos recursos já não estão à
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frente do governo municipal.
O modelo atual, em nosso ver, constitui verdadeira violação,

relativamente aos Municípios, do postulado da dignidade humana,
anunciado no art. 1º da Constituição Federal, bem como, em sentido
lato, do que estabelece o art. 5º do mesmo diploma, segundo o qual
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

O que se observa é que o art. 5º da Constituição delimita a aplicação
da penalidade a quem deu causa ao descumprimento legal, não
sendo razoável que toda uma população seja prejudicada por ato
irregular cometido por um administrador (Prefeito anterior), quando da
sua gestão.

Nessa toada, a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes
resulta no bloqueio de recursos necessários para atender às
necessidades básicas de sua população. A medida administrativa,
altamente moralizadora, é verdade, produz como resultado fático a
penalização da comunidade, em razão da desídia ou desonestidade
de seus administradores. Dizendo de outro modo: o bloqueio atinge a
pessoa do Município, no plano jurídico-administrativo, mas gera
nefastas conseqüências para a população que se vê na contingência
de não ter acesso a serviços, bens ou obras públicas por exclusiva
culpa dos ex-administradores.

Interpretando os instrumentos jurídicos hoje existentes, os nossos
Tribunais não se divorciam do interesse público e, com frequência,
decidem no sentido de que a inadimplência causada por
irresponsabilidade de ex-gestores públicos não pode resultar em
prejuízo para a comunidade administrada, como se vê dos seguintes
arestos:

“Ação  Cautelar - Liminar - Inscrição de Estado - Siafi -
Inadimplência - Convênios e Repasses - Óbice - A concessão de
liminar em ação cautelar faz-se com base nos valores envolvidos,
buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição do
Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - Siafi, ante a inviabilidade de formalizar convênio e receber
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repasses, com a paralisação de serviços essenciais. Precedentes:
Ação Cautelar nº 235-4, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Ação
Cautelar nº 39-4, relatora: Ministra Ellen Gracie e Ação Cautelar nº
266-4, relator: Ministro Celso de Mello.” (STF - AC-MC 259 - AP - TP -
Rel.: Min. Marco Aurélio - DJU 3/12/2004 - pág. 00012.)

“Administrativo e Processual Civil - Município - Celebração de
Convênios - Prestação de Contas - Inadimplência - Ação Cautelar -
Exclusão da Inscrição no Cadin e no Siafi - 1 - Exclusão determinada
em sede de ação cautelar que se mantém, por isso que a vedação de
transferência de recursos federais a Municipalidade que esteja
inadimplente quanto à prestação de contas de convênios anteriores,
causa à comunidade dano grave e de difícil reparação, a justificar a
concessão de medida acautelatória dos interesses da população. 2 -
Agravo  desprovido.”  (TRF 1ª  R.  -  AG 200401000150335 - MA - 6ª
T. - Rel.: Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro – DJU 6/12/2004 - pág. 81.)

Até mesmo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
instado a se manifestar sobre o tema, assim decidiu:

“A hipótese que o consulente pretende ver esclarecida cinge-se a
meu juízo a um dos mais graves problemas que grande parte dos
gestores municipais tem enfrentado...

O município não ficará impedido de fazer novos ajustes, porque, na
hipótese aventada pelo consulente, o Prefeito que assumiu a
administração municipal não deu causa à irregularidade perpetrada.
Se ele, atual gestor, que acabou de assumir a administração do
Município não era o responsável pelo cumprimento da obrigação,
como condená-lo com a cassação do livre exercício da gestão da
coisa pública, direito esse o mais legítimo possível, uma vez que eleito
pelos munícipes, se não foi ele quem desobedeceu ao comando legal.

(...) não há lugar no ordenamento jurídico pátrio norma de tal cunho
se o seu objetivo for o de emperrar o funcionamento da máquina
administrativa.

(...)
Repito: se a irregularidade foi praticada pelo antecessor, deve ele

pessoalmente responder pelo ato inquinado.
A inobservância, pelo ex-Prefeito, das demais hipóteses arroladas

no § 1º do art. 25, também não deve ser motivo para proibir o repasse



1087

de verba ao atual gestor...
(...) não se justifica a incidência de sanção institucional que

prejudicará toda a sorte de atuação gerencial que vise, enfim, ao
atendimento do interesse público. Acredito, piamente, que os
governantes que não cumpriram suas obrigações devem ser
amplamente cobrados pelas faltas cometidas, mas não posso assentir
numa sanção que recaia sobre uma coletividade, já que a ação do
poder público é sempre voltada para a satisfação dos interesses do
povo, de forma a impedir a atuação do novo administrador.

(...) e injusta e descabida responsabilidade para quem deseja bem
gerir a coisa pública e cumprir a legislação em vigor pelo que eu
reafirmo minha posição de não apenar os Prefeitos que receberam os
Municípios em estado de inadimplemento e por isso estão sendo
impedidos de governar.

(...) com vistas a impedir a penalidade de gestor que não tenha dado
causa à falha constatada, de modo a garantir o livre exercício da
gestão publica e a implantação das ações de governo destinadas à
população, refutando a incidência de sanção institucional.” (Consulta
nº 703228, Rel.: Conselheiro Moura e Castro, Sessão 28/9/2005.)

A vigente legislação estadual já caminha nesse sentido, conforme é
possível extrair do art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 1994, nos
seguintes termos:

“Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de
contrato, convênio, acordo, ajuste e instrumentos congêneres
celebrados com Estado ou município somente poderá ser efetivada se
o executor da obrigação tiver prestado contas da aplicação da quota
recebida anteriormente.

§ 1º - O município ou entidade que esteja inadimplente na execução
do instrumento e/ ou da prestação de contas, não poderá firmar outro
contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere com o Estado,
enquanto não regularizar o termo anterior firmado.

§ 2º - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja
comprovado:

I - que o atual administrador não é o responsável pelos atos
inquinados de irregularidade;

II - que foram tomadas as providências para sanar as
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irregularidades, inclusive a propositura de ação judicial pertinente, se
for o caso”.

Como se vê, quando o administrador não for o responsável pelos
atos inquinados de irregularidade, o Município não pode ser impedido
de receber recursos estaduais, desde que sejam tomadas as
providências para corrigir as irregularidades. Aqui reside, no entanto, a
confusão do administrador estadual, já que as providências estão
ficando a cargo dos próprios Municípios, quando, na verdade,
incubem ao próprio Estado, pois dele é o interesse, em razão de se
tratar de recursos por ele liberados. Isso porque, em nossa
sistemática processual civil, apenas a título ilustrativo, é parte legítima
para propor ação de prestação de contas quem tiver o direito de exigi-
las ou a obrigação de prestá-las (art. 914 CPC).

No caso aqui considerado, se o Estado libera recursos próprios em
favor de Município, este se encontra na obrigação de prestar contas,
e, não o fazendo, deverá o Estado tomar as medidas cabíveis, até por
meio de tomada de contas especial, para exigir o cumprimento dessa
obrigação ou, não sendo atendido, para responsabilizar o agente
público responsável pelas irregularidades. No entanto, o que se tem
feito é a inscrição do Município em cadastro público e o conseqüente
bloqueio a novos recursos, sacrificando a população e violando, como
já dissemos, o princípio da dignidade humana e até mesmo invertendo
a finalidade da administração pública, qual seja a de garantir o bem-
estar da coletividade.

Impor aos Municípios a obrigação de responsabilizar ex-agentes
públicos para, só então, ter o seu nome excluído do Siafi, do Cauc ou
de registros afins é medida injusta e contrária ao interesse público, já
que entre a adoção de qualquer medida e o cancelamento do registro
medeia razoável período de tempo, o que, por si só, já é suficiente
para causar danos à população local.

Noutro giro, a inscrição tem natureza sancionatória, mas, na prática,
afeta a órbita do cidadão comum, que é indiretamente
responsabilizado pelos abusos cometidos pelo ex-administrador,
sendo privado de recursos que, a rigor, deveriam ser utilizados para
melhorar as suas condições de vida e lhe garantir o acesso à saúde, à
educação, à segurança, à moradia, ao lazer, etc.
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Mais consentâneo com os modernos primados da administração
pública é não realizar a inscrição, caso o inadimplemento decorra de
ato de dirigente anterior, cabendo ao próprio Estado, a que se deve
prestar contas, tomar as medidas administrativas ou judiciais que
entender necessárias para promover a responsabilidade do gestor.
Admitir em sentido contrário é punir duplamente os cidadãos, negando
ou restringindo o acesso a bens ou serviços que lhes são essenciais.

O que não podemos admitir é a política legislativa atual de “atirar
primeiro e perguntar depois”, ou seja, de punir os cidadãos, a quem
toda ação administrativa está dirigida para, posteriormente,
responsabilizar os maus administradores. Essa sistemática, além de
altamente nociva aos interesses da população, apresenta-se
burocrática, onerosa e contraproducente, transferindo para o ente
federado que possui menores recursos materiais e humanos ônus que
é, sem dúvida, do próprio Estado.

Certo é que o bloqueio de verbas ao Município, privando-o de
recursos nas áreas públicas que exigem prioridade, indispensáveis
para o atendimento das necessidades da população, significa prejuízo
dos próprios munícipes, não sendo prudente aguardar o desfecho de
alguma ação judicial ou representação para que a questão se veja
resolvida. Como dito, não pode ser o interesse primário da população
preterido em relação a questões administrativas e orçamentárias que
ainda devem ser apuradas. Esse sistema não leva em conta, portanto,
os fins a que se dirige o Estado e muito menos ao princípio da
razoabilidade, pois que a medida se revela muito superior ao que seria
necessário para regularizar a situação, impondo excessivo encargo
aos cidadãos ou, o que é pior, privando-os de acesso a bens, serviços
e obras indispensáveis para o pleno exercício de seus direitos sociais.

A inscrição ou a permanência dos Municípios no registro de
inadimplência do Siafi implicam o imediato bloqueio das transferências
de recursos em detrimento do interesse público, com prejuízos
irreparáveis ao crescimento municipal. Destarte, a adoção de medidas
que tenham o objetivo de impelir a administração a que cumpra seus
deveres não pode inviabilizar a prestação de serviços públicos
essenciais, como ocorre atualmente.

Essas as razões pelas quais, com esteio no postulado da dignidade
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humana, oferecemos ao exame da Casa este projeto de lei, que se
apresenta compatibilizado com as disposições da Lei Complementar
nº 33, de 1994, e com o princípio da razoabilidade e visa, ao fim e ao
cabo, dar um tratamento mais justo e equilibrado às questões
administrativas, financeiras e orçamentárias da administração pública
sem perder de vista a sua finalidade, qual seja o bem comum da
comunidade administrada.

- 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 896/2007
Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região

Noroeste do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Desenvolvimento Industrial da

Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, segundo os programas
de apoio e desenvolvimento das microempresas e pequenas
empresas, de desenvolvimento industrial do Estado e de atração e
promoção industrial, a ser executada pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, conforme se dispuser em regulamento,
de acordo com os seguintes objetivos:

I - incentivar a industrialização da região, mediante aproveitamento
de sua vocação agropecuária, visando ao seu desenvolvimento
econômico e social;

II - atrair empresas para a ocupação de áreas industriais;
III - viabilizar o funcionamento das indústrias a se instalarem nos

pólos industriais e distritos agroindustriais.
§ 1º - Fica a critério da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, nos termos desta lei, dispor sobre a coordenação e a
implementação dos objetivos da Política de Desenvolvimento
Industrial da Região Noroeste do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - Para atender aos objetivos estratégicos de crescimento da
industrialização da região, fica autorizado o Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, do Instituto
de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI-MG - e da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
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Codemig -, mediante estudo de viabilidade sócio-técnico-econômico e
de projeto de engenharia e atendida a legislação aplicável à espécie,
a:

I - vender lotes e áreas de distritos industriais, sem valores
agregados, ou fazer promessas de vendas desses bens;

II - elaborar protocolo de intenções que congreguem ações de
diversos órgãos ou entidades estaduais;

III - adotar política de divulgação das potencialidades econômicas da
região;

IV - desenvolver campanhas e ações que objetivem incluir a região
em projetos de expansão ou instalação de unidades industriais de
empresas de capital nacional ou estrangeiro que tenham interesse em
realizar investimentos no Estado;

V - adotar política fiscal e creditícia diferenciada, observadas as
disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

VI - oferecer suporte financeiro, na forma da Lei Estadual nº 15.981,
de 16 de janeiro de 2006, a programas de financiamento destinados à
instalação, desenvolvimento e expansão do parque industrial da
região.

§ 3º - O critério adotado para as operações previstas nos incisos I e
II do § 2º será estipulado em regulamento específico, aprovado por
decreto, atendido o caráter de estímulo para a implantação de novas
unidades fabris na região.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

I - projetar, construir e implantar, direta ou indiretamente, Unidades
de Desenvolvimento Industrial - UDIs -, assim entendidos os Distritos
Industriais ou Agroindustriais, as Áreas Industriais, os Condomínios
Industriais, Pólos Industriais, Galpões Industriais e Integrados de
Produção, administrando-as e a seus serviços e equipamento de
apoio, podendo executar obras de infra-estrutura que se fizerem
necessárias, em imóveis de sua propriedade ou de terceiros, ou
edificar obras de construção civil de alta relevância para o processo
estadual de desenvolvimento em imóveis de propriedade do Estado,
para adequar aquelas ao cumprimento de seus objetivos e finalidades;

II - promover e divulgar a existência dos bens imóveis mencionados
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no inciso I e suas oportunidades industriais;
III - prestar assessoramento, orientação e consultoria na área

técnica aos Municípios, relativamente à concentração de industrias e
localização de pólos industriais na região, com observância da política
de industrialização do Estado e da legislação reguladora do meio
ambiente;

IV - prestar assessoramento técnico, quando por razões de fomento
à industrialização, às empresas interessadas em se instalarem nas
suas UDIs;

V - implantar e manter nos distritos os serviços de apoio e logística
necessários ao funcionamento das atividades inerentes aos
assentamentos, mediante a cobrança remuneratória mensal,
estipulada em forma de tarifas, a serem fixadas por decreto;

VI - fazer promessas de vendas e vender áreas de terras, lotes e
módulos de distritos industriais a interessados em se instalarem nos
distritos, atendida a lei que rege a espécie;

VII - assentar e ou reassentar, mediante a venda de galpões,
prédios, condomínios e assemelhados, os interessados em se
localizarem para a exploração de indústria nos distritos, considerados
em tais casos, além do correspondente ao terreno, os preços das
construções, quando se tratar de prédios oriundos da retomada da
propriedade resolúvel por desvio de finalidade, cessação de atividade
ou equivalente, observando-se que, em tais casos, os valores serão
fixados em decreto, após a avaliação dos mesmos, considerando-se
fundamentalmente suas destinações e atendida a política de
desenvolvimento industrial;

VIII - escolher, segundo critérios técnicos preestabelecidos, os locais
para desenvolvimento ou ampliação de pólos industriais e de infra-
estrutura necessária;

IX - formalizar processos e protocolos de intenções para a
celebração de contratos e convênios com entidades públicas e
privadas nacionais e internacionais.

Art. 3º - No caso específico da cessão de áreas, terrenos e módulos
constantes dos distritos, poderão esses bens ser alienados aos
interessados, de forma diferenciada quanto ao preço, considerando o
porte e o ramo da indústria, atendida a legislação pertinente, mediante
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condições definidas em regulamento.
Art. 4º - Poderá ainda o Estado promover a construção de galpões

para a instalação de pequenas indústrias, os quais poderão ser
locados por prazo não superior a dois anos, de acordo com as normas
da política de desenvolvimento industrial.

Art. 5º - Os preços de venda das áreas, lotes, terrenos e outros
serão sempre fixados após sua avaliação, considerando-se
fundamentalmente suas destinações e atendida a política de
industrialização do Estado, por comissão para tal fim designada.

Art. 6º - As escrituras públicas de compra e venda dos terrenos
serão elaboradas tendo o Estado como vendedor, representado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em conjunto
com a Procuradoria-Geral do Estado, até mesmo nos autos de
recebimento de escritura.

Art. 7º - A Política de Industrialização da Região Noroeste do Estado
de Minas Gerais será articulada considerando-se o perfil econômico
da região, com vistas a privilegiar projetos relacionados com o setor
agropecuário e com o agronegócio.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Delvito Alves
Justificação: É desnecessário dizer que o Estado de Minas Gerais

possui vasta extensão territorial e diversificada estrutura econômica,
cultural e social. Afinal de contas, como dizia Guimarães Rosa, “Minas
são várias”. Essa diversidade, benéfica sob o ponto de vista cultural,
acaba gerando desigualdades econômicas e sociais que entravam o
crescimento do Estado.

Cientes dessa realidade e compulsando a Constituição do Estado,
verificaremos, em diversas passagens, a preocupação do Constituinte
com tais desigualdades. Tanto assim que a Carta Mineira, nos incisos
IV e VIII do art. 2º, inclui como objetivos prioritários do Estado
“promover a regionalização da ação administrativa, em busca do
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades” e “dar assistência ao
Município, especialmente ao de escassas condições de propulsão
socioeconômica”.

Um pouco adiante, ao tratar da Ordem Econômica e, mais
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especificamente, do Desenvolvimento Econômico, a Constituição
Estadual põe em relevo, dentro do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, a superação das desigualdades sociais e regionais do
Estado e o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições
de propulsão econômica, conforme dispõem os incisos V e VII do § 2º
do art. 231 do referido Diploma Legal.

Por derradeiro, neste ponto, os incisos II e III do art. 41 da Carta
política mineira estabelecem que o Estado articulará regionalmente a
sua ação administrativa com o objetivo de “contribuir para a redução
das desigualdades regionais, mediante execução articulada de planos,
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo
geoeconômico e social” e “assistir os Municípios de escassas
condições de propulsão socioeconômica, situados na região, para que
se integrem ao processo de desenvolvimento.”

Como se vê, o combate às desigualdades regionais, tanto de ordem
econômica quanto social, constitui um dos objetivos prioritários do
Estado e, diríamos até, importante instrumento para o seu
desenvolvimento. Vale dizer, portanto, que a instituição de políticas
regionais, tanto num quanto noutro plano, constitui medida
consentânea com as diretrizes articuladas na Constituição mineira.

Essas desigualdades ficam ainda mais latentes quando se examina
o Produto Interno Bruto - PIB - do Estado. Com 853 municípios,
distribuídos em 10 regiões de planejamento, Minas Gerais concentra
45% do seu PIB na região central, onde se localiza a Capital - Belo
Horizonte. Em segundo lugar, vem o Triângulo Mineiro, que responde
por 12,7% do PIB.

O Sul de Minas vem em seguida, com 12%. As outras regiões
apresentam os seguintes percentuais do PIB: Zona da Mata (7,5%),
Rio Doce (7,3%), Centro-Oeste de Minas (4,3%), Norte de Minas
(3,9%), Alto Paranaíba (3,6%), Jequitinhonha-Mucuri (2%) e Noroeste
de Minas (1,7%) (Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - PIB 2005).

É fácil perceber que a região com o menor PIB entre todas as
regiões do Estado é o Noroeste de Minas. Contudo, se examinarmos
isoladamente os três grandes grupos que compõem o PIB estadual,
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verificaremos que o setor agropecuário responde por 9,14% do total
da economia mineira, enquanto o setor de serviços responde por
45,54% do PIB e o setor industrial representou 45,32%, tomando-se
como referência dados de 2004. Neste contexto, pode-se afirmar que
a região Noroeste, cuja economia é concentrada basicamente no setor
agropecuário, é responsável por 20% do PIB estadual neste
segmento.

Tanto assim que, segundo dados da Emater-MG, a região é
responsável, apenas a título ilustrativo, por 7% do rebanho bovino
(1.450.000 cabeças); 4,5% da produção leiteira (298 milhões de
litros/ano); 58,3% da produção de feijão; 11,9% da produção de milho;
52% da produção de algodão; e 28,4% da produção de soja do
Estado.

Essa produção, contudo, é incapaz de gerar mais emprego e renda,
porque a maioria dos itens que compõem a economia regional é
comercializada em seu Estado natural, sem agregar nenhum valor aos
produtos que são enviados para outras regiões do Estado ou do País
para serem manufaturados.

Assim, temos uma situação no mínimo curiosa: o Noroeste de
Minas, por um lado, é uma região potencialmente rica, graças ao
esforço desmedido de seus arrojados produtores rurais, ainda que
premidos por uma política nacional injusta; por outro, pouco impacta a
economia estadual porque a sua atividade se encontra concentrada
no setor agropecuário.

A ausência de uma política industrial específica para a região coloca
em risco o futuro da economia local e o próprio desenvolvimento
econômico do Estado. Como vimos linhas atrás, as regiões
desenvolvidas de Minas Gerais são aquelas em que há, ou houve no
passado, a adoção de uma política de industrialização que objetivasse
o aproveitamento das riquezas naturais de cada região.

Essas são as razões pelas quais, ancorados no primado
constitucional da redução das desigualdades regionais, oferecemos
ao crivo da Assembléia Legislativa este projeto de lei, que tem por
escopo possibilitar que o Estado de Minas Gerais adote uma política
específica de industrialização da região Noroeste do Estado,
aproveitando a sua vocação agropecuária e o arrojo de seu
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empresariado e de seus produtores rurais, criando mecanismos que
tornem a região atrativa e dotando-a da infra-estrutura necessária
para receber investimentos fabris que alavanquem o seu crescimento
econômico e social.

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

PROJETO DE LEI Nº 897/2007
Proíbe o envio de mensagens de texto promocionais pelas

operadoras de serviço de telefonia celular no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o envio de mensagens promocionais de texto

ou de correio de voz pelas operadoras de serviço de telefonia celular
aos aparelhos dos usuários de seu serviço, salvo mediante prévia
autorização expressa.

Art. 2º - Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º, fica o
usuário do serviço isento do pagamento da conta referente ao mês da
infração.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: São constantes as reclamações nos órgãos de defesa

do consumidor sobre o abuso de envio de mensagens promocionais
pelas operadoras de telefonia celular no Estado. Existem diversas
outras formas de divulgações promocionais que não perturbam o
usuário desse serviço e que atingem o mesmo fim. As empresas
destinatárias da norma não sofrerão prejuízo, visto que o projeto prevê
a possibilidade de ressalva expressa para que esta continue a enviar
as mensagens àquele consumidor que assim desejar.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Célio Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 309/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 898/2007
Dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - A comercialização de lanches e bebidas nas escolas
públicas e privadas do Estado de Minas Gerais devem obedecer aos
padrões de qualidade nutricional indispensáveis à saúde dos alunos e
à prevenção da obesidade infantil.

Art. 2º - É vedada a comercialização dos seguintes produtos nas
escolas a que se refere o art. 1º:

I - frituras em geral;
II - pães e salgados com massa folhada;
III - biscoitos recheados;
IV - balas, pirulitos e gomas de mascar;
V - catchup, mostarda e maionese;
VI - bebidas artificiais;
VII - salgadinhos e pipocas industrializados;
VIII - alimentos apresuntados e embutidos;
IX - qualquer produto de alto teor calórico ou de poucos nutrientes,

assim declarados mediante decreto.
Parágrafo único - O estabelecimento deve disponibilizar no mínimo

dois tipos de frutas para fins de comercialização.
Art. 3º - A determinação do art. 2º passa a integrar a lista de

exigências para a concessão de alvará sanitário para a atividade
prevista nesta lei.

Art. 4º - O não-cumprimento desta lei constitui infração sanitária,
sujeitando os infratores às penalidades previstas pela Lei Federal nº
6.437, de 1977, e às demais sanções aplicáveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Cogita-se, atualmente, que o problema da obesidade

pode vir a ser o grande mal do século XXI. Dentro desse quadro,
ressalta-se que a obesidade infantil trata-se de problema crescente
nas gerações mais novas de nossa sociedade. Assim sendo, a
exemplo de outras iniciativas no Brasil, especialmente na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, esta proposição visa impor alguns limites
à comercialização de lanches e bebidas nas escolas públicas e
privadas de Minas Gerais.
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Estudos atuais comprovam que é na infância e na adolescência que
se formam os hábitos alimentares das crianças, e é na escola que
elas dispõem de maior liberdade na escolha de seus alimentos. Dessa
forma, a limitação de certos produtos, comprovadamente nocivos à
saúde, é uma forma de auxiliar as famílias na educação alimentar de
seus filhos e de zelar pela sua integridade ao longo da vida inteira.
Ressalta-se, ainda, que a Constituição Federal prevê que se atendam,
com absoluta prioridade, os direitos da criança, especialmente o
direito à saúde e à alimentação. Assim sendo, jamais os interesses
dos estabelecimentos que comercializam os lanches e as bebidas
deverão se sobrepor a esse direito fundamental.

Cuidando das crianças e dos adolescentes do Estado, agora
também dentro de suas escolas, poderemos contribuir para um futuro
mais saudável das novas gerações.

- 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 899/2007
Cria no Estado o Pólo Extrativista de Madeira do Vale do

Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no Estado o Pólo Extrativista de Madeira do Vale

do Jequitinhonha, integrado pelos Municípios que compõem essa
macrorregião.

Parágrafo único – Fica designado o Município de Itamarandiba como
sede do Pólo Extrativista a que se refere o “caput”.

Art. 2º - São objetivos do Pólo Extrativista de que trata esta lei:
I - o desenvolvimento da atividade de extração de madeira;
II - o incentivo a atividades decorrentes da atividade de extração de

madeira;
III - a geração de empregos e renda;
IV - a otimização da extração de madeira no Vale do Jequitinhonha;
V - o incentivo às atividades de pesquisa científica e tecnológica

relacionadas com o processo de extração de madeira;
VI - o incentivo à pequena empresa e à microempresa que exerçam

a extração de madeira;
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VII - a compatibilização da atividade extrativista com a preservação
do meio ambiente.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar as empresas
localizadas no Pólo Extrativista e cuja atividade seja compatível com
os objetivos previstos no art. 2º, mediante:

I - a concessão de benefícios fiscais e financeiros;
II - a realização de convênios de cooperação e assessoria técnica

com órgãos especializados da administração pública direta e indireta.
Art. 4º - Fica criada a Comissão de Desenvolvimento do Pólo

Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha, com a finalidade de
promover a implementação das medidas previstas nesta lei.

§ 1º - A Comissão será composta por representantes das empresas
extrativistas e do poder público.

§ 2º - Cabe à Comissão eleger seu Presidente e elaborar o seu
regimento e o do Pólo Extrativista.

§ 3º - Os membros da Comissão não receberão remuneração, a
nenhum título, pelas atividades nela desenvolvidas.

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, 18 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: O Vale do Jequitinhonha tem papel fundamental na

extração de madeira no Estado e no Brasil. A madeira extraída na
região é destinada principalmente à produção de carvão vegetal e a
fins comerciais. Nos últimos anos, contudo, a produção, em pequena
escala, por produtores de pequeno porte tem aumentando muito, e o
eucalipto, matéria-prima principal da região, tem tido aproveitamento
diversificado.

Segundo dados do IBGE, Minas Gerais concentrou 76,14% da
produção nacional de carvão oriundo da silvicultura no ano de 2004.
Segundo a mesma fonte, entre os 20 maiores produtores de carvão a
partir da silvicultura no Brasil, 16 Municípios são deste Estado, entre
eles - e com destaque - o de Itamarandiba. Os outros Municípios
abrangidos pelo projeto de lei também desenvolvem a atividade de
extração de madeira com grande expressão.
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Por este motivo, com a intenção de incentivar o desenvolvimento
econômico da região e a otimização da atividade extrativista com
estrito atendimento às leis ambientais, este Deputado sugere a
criação do Pólo Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha, com
a certeza de que a aprovação do projeto trará benefícios imediatos
para todo o 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 900/2007
Dispõe sobre disponibilização de informações pelas empresas de

telefonia celular no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a empresa operadora de telefonia celular obrigada a

disponibilizar informações sobre localização de aparelhos de clientes
às autoridades policiais competentes do Estado de Minas Gerais,
mediante solicitação destes, ressalvado o sigilo do conteúdo das
ligações telefônicas.

Parágrafo único - Para fins desta lei, consideram-se autoridades
policiais competentes os servidores da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Art. 2º - O descumprimento desta lei implica desacato à autoridade,
nos termos do art. 331 do Código Penal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A tecnologia pode facilitar de diversas formas a vida em

sociedade. Além dos beneficios óbvios, é possível que se extraiam
benefícios reflexos de tal evolução.

Considerando que a tecnologia voltada à telefonia celular encontra-
se muito avançada atualmente, esta proposta visa aproveitar essa
realidade no combate e na prevenção de ilícitos penais. É necessário,
no entanto, que haja amparo legal para o requerimento da autoridade
policial, para munir as operadoras de telefonia de amparo legal para o
fornecimento das informações e tornar esse exercício mais eficiente e
ágil.

Quanto à constitucionalidade desta iniciativa, tem-se que o projeto
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não invade competência federal por tratar sobre matéria de segurança
pública, e não propriamente sobre a obrigação contratual entre a
concessionária e a União ou sobre telefonia. Na verdade, a proposta é
de norma legal e heterônoma, que visa prevenir e evitar as ações
criminosas, ou até mesmo desincentivá-las, em virtude da publicidade
da prerrogativa estabelecida na eventual lei.

Insta ainda ressaltar que as destinatárias do projeto em tela são as
operadoras de telefonia celular pelo simples fato de serem estas as
detentoras da informação sobre localização dos usuários de seu
serviço. A norma poderia ser aplicada a qualquer empresa do ramo
privado que detivesse informações úteis à investigação policial. O
projeto de lei restringe a possibilidade não como forma de exclusão,
mas em decorrência da necessária especificidade da proposta.

Certo dos benefícios decorrentes de eventual aprovação deste
projeto de lei, conto com o apoio dos meus pares em sua análise e
votação.

- 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 901/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso de

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

ao Idoso de Carlos Chagas - Assapicc, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Apoio ao Idoso de Carlos Chagas -

Assapicc, com sede nesse Município, registrada sob o nº 5.762, fls.
106, é sociedade civil, sem fins lucrativos.

Essa entidade tem por finalidades, entre outras, atender a pessoa
idosa promovendo o fortalecimento de práticas associativas,
produtivas e promocionais, de forma a favorecer a melhoria da sua
convivência na família e na comunidade; integrar o idoso na
comunidade; promover capacitação de recursos humanos para
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atendimento do idoso; possibilitar-lhe o acesso à cultura e ao lazer.
- 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 902/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.709/2005)

Declara de utilidade pública a Federação das Associações, Pais e
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração das

Associações, Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais -
Fapaemg -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Federação das Associações, Pais e Alunos das

Escolas Públicas de Minas Gerais, conhecida pela sigla Fapaemg, é
uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 4/5/88, com o
propósito de definir, representar e defender as aspirações,
reivindicações e denúncias das associações de pais e alunos da rede
escolar pública de ensino, no tocante a todo e qualquer assunto
relativo ao sistema educacional aplicado a seus associados.

A Fapaemg foi idealizada e formada por pais de alunos que desde a
sua constituição mostravam-se preocupados com a qualidade da
educação no Estado. No firme propósito de criar associações de pais
e mestres nas escolas públicas, politizando e capacitando seus
membros, a Fapaemg nasceu com o nome de Federação de Pais e
Mestres de Minas Gerais - FPM-MG -, mudando sua nomenclatura
posteriormente, já que ocorria um choque de representatividade das
associações de pais das escolas quando tinham que questionar
atuações e formas de didática dos professores e mestres.

Atuando e tendo como norte em seus trabalhos, manifestações e
reuniões a simbologia da família, a Fapaemg sempre promove e
participa ativamente de audiências públicas, seminários, fóruns e
ciclos de debates que enfatizam o interesse da família, seja na figura
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dos filhos, seja de pais e avós.
Em reconhecimento ao trabalho empreendido pela Fapaemg, a

entidade recebeu no ano de 2002 a Medalha da Ordem do Mérito
Legislativo, conferida pela Assembléia Legislativa, e no ano de 2003
lhe foi outorgada a Medalha da Inconfidência, ambas em
reconhecimento ao seu atuante desempenho na criação de
associações de pais pelo Estado, sendo a entidade ligada à família
mais antiga na educação brasileira.

Hoje a entidade é conhecida no Brasil pela sua firme e abrangente
atuação no setor educacional, tendo na sua história, ocupado a função
de Presidente: Irenir Maria de Souza Almeida, Isac Mamed da Silva,
Helena Rolla de Miranda Fernandes e, atualmente, desde o ano de
1998 com mandato até 2006, o Sr. Mário de Assis.

A Fapaemg tem por compromisso acolher as causas da educação
básica e superior, trabalhar com o desenvolvimento e a educação da
criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso, por meio de
orientação, prevenção e apoio às famílias e pessoas com desajuste
social, reatando o vínculo familiar e procurando torná-los elementos
úteis à sociedade.

A entidade tem também como proposta a educação destinada a pais
e orientadores como forma de prevenir e solucionar problemas
comportamentais no seio familiar, trabalhos esses dirigidos por
coordenadores de grupos e subgrupos treinados para esse fim.

Por ser uma entidade que tem elevada atuação na comunidade, que
vem prestando um reconhecido trabalho na área educacional e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares na aprovação do
projeto apresentado.

- 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 903/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.699/2004)

Dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos penitenciários
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do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 72 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema

de energia, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a
guarda militar e para os agentes prisionais, disporão de dependências
para administração, assistência médica, assistência religiosa, gabinete
odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares, bem como
de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e biblioteca.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: A Constituição Federal, no art. 5º, VII, assegura, nos

termos da lei, a prestação de assistência religiosa aos internos em
estabelecimentos prisionais. A Constituição do Estado, no art. 4º, § 7º,
I, reafirma expressamente esse direito. A Lei nº 11.404, de 1994, que
contém normas de execução penal, em vários dispositivos e
especialmente no art. 60, regulamenta de modo adequado a
prestação de assistência religiosa aos presos. Entretanto, há uma
incoerência no texto legal, que pode ser sanada: não há previsão para
a existência de instalações adequadas para a prestação de serviços
de natureza religiosa, os quais, como se sabe, demandam espaço
próprio e adequado, capaz de propiciar tranqüilidade, calma e paz
para a reflexão. Assim sendo, apresentamos este projeto de lei, que
visa sanar a contradição encontrada no texto legal, com a esperança
de que, no futuro, o comando normativo seja efetivamente implantado
por aqueles que devem cumprir as leis.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
96/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 904/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.785/2006)

Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento
Econômico e Social de Paracatu - Adesp, com sede no Município de
Paracatu.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Agência para o

Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu - Adesp, com sede
no Município de Paracatu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Chico Uejo
Justificação: A Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social

de Paracatu - Adesp, com sede no Município de Paracatu, encontra-
se em pleno e regular funcionamento desde a sua fundação, ocorrida
em 2/10/2001.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e com
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela
função que exercem.

O art. 2º do estatuto da Adesp define entre os seus principais
objetivos: fortalecer o desenvolvimento econômico e social do
Município, desenvolver projetos visando beneficiar a comunidade em
geral, promover programas, especialmente aqueles que fomentam a
geração de emprego e renda no Município.

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

- 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 905/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.725/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de
Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu.

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

e Industrial de Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
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Chico Uejo
Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Paracatu foi

fundada, em 6/10/62, no Município de Paracatu, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo cargo que
exercem. É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
tendo como finalidades: sustentar e defender, perante o poder público
e onde quer que se faça necessário, os direitos, os interesses e as
reivindicações de seus associados; promover, por todos os meios ao
seu alcance, a perfeita união e solidariedade entre seus associados;
entre outros, conforme previsto em seu estatuto.

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

- 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 906/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.987/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais
Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex, com sede no
Município de Extrema.

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

dos Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex,
com sede no Município de Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Protetora dos Animais Rosa de Sarom do

Senhor Jesus de Extrema é uma sociedade civil em defesa da
proteção dos animais, sem fins lucrativos, não religiosa e sem
discriminação de raça, sexo ou atividade econômica e profissional.
Criada com o intuito de promover a proteção e o bem estar dos
animais, tem como principais objetivos: cadastrar e realizar
atendimento veterinário a animais de rua ou de pessoas com baixo
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poder aquisitivo; atender animais de rua associados da Apaex e de
origem desconhecida que requeiram cuidados especiais; fiscalizar
denúncias sobre crueldade; realizar campanhas em prol da
esterilização em massa dos animais daquela comunidade; encaminhar
animais para adoção; dar suporte aos associados que se propõem a
cuidar de um animal abandonado até sua adoção; realizar trabalhos
em parceria com o Ibama, denunciando traficantes de animais
silvestres e dando atendimento veterinário a esses animais;
encaminhar projetos de lei a Vereadores e Deputados, sempre no
intuito de proteger a dignidade dos animais e de formar grupos e
voluntários para conscientização em escolas.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 400/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o jornal “A Folha Regional”
pelo transcurso de seus 17 anos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 401/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Araporã pelo
aniversário de emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 402/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Galba Volpini, médico
oftamologista, pela conquista do Prêmio Excelência em Saúde,
outorgado pelo Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do
Banco Central - PASBC - e pela revista “Supersaúde”. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 403/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola de Veterinária da
UFMG pelos 75 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 404/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando a
nomeação de uma delegada para a Delegacia de Mulheres do
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Município de Cataguases.
Nº 405/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o 12º Batalhão de Infantaria do
Exército - Batalhão Lomas Valentinas - pela passagem dos 157 anos
de sua criação. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 406/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Mineração Caraíba S.A. pelo
recebimento do Prêmio de Excelência, conferido pela revista “Minérios
e Minerales” em parceria com o Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara da Indústria Mineral
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Nº 407/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Fosfértil pelo
recebimento do Prêmio de Excelência, conferido pela revista “Minérios
e Minerales” em parceria com o Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara da Indústria Mineral
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Nº 408/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Anglo American
Brasil Ltda. pelo recebimento do Prêmio de Excelência, conferido pela
revista “Minérios e Minerales” em parceria com o Sindicato da
Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara
da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg.

Nº 409/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia Brasileira de
Alumínio - CBA - pelo recebimento do Prêmio de Excelência, conferido
pela revista “Minérios e Minerales” em parceria com o Sindicato da
Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara
da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg.

Nº 410/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia Vale do Rio
Doce - CVRD - pelo recebimento do Prêmio de Excelência, conferido
pela revista “Minérios e Minerales” em parceria com o Sindicato da
Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara
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da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg.

Nº 411/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sama S.A. - Minerações
Associadas pelo recebimento do Prêmio de Excelência, conferido pela
revista “Minérios e Minerales” em parceria com o Sindicato da
Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara
da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg.

Nº 412/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Pedreira Belmont, da
Mineração Belmont Ltda, pelo recebimento do Prêmio de Excelência,
conferido pela revista “Minérios e Minerales” em parceria com o
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra
- e a Câmara da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Nº 413/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Minerações
Brasileiras Reunidas - MBR - pelo recebimento do Prêmio de
Excelência, conferido pela revista “Minérios e Minerales” em parceria
com o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -
Sindiextra - e a Câmara da Indústria Mineral da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.

Nº 414/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Votorantim Metais
pelo recebimento do Prêmio de Excelência, conferido pela revista
“Minérios e Minerales” em parceria com o Sindicato da Indústria
Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e a Câmara da
Indústria Mineral da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg.

Nº 415/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Mineração Taboca S.A. -
Grupo Paranapanema pelo recebimento do Prêmio de Excelência,
conferido pela revista “Minérios e Minerales” em parceria com o
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra
- e a Câmara da Indústria Mineral da Federação das Indústrias do
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Estado de Minas Gerais - Fiemg.
Nº 416/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Mineração Corumbaense
Reunida S.A. - Rio Tinto Brasil pelo recebimento do Prêmio de
Excelência, conferido pela revista “Minérios e Minerales” em parceria
com o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais -
Sindiextra - e a Câmara da Indústria Mineral da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

Nº 417/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Araújo de Lacerda
por sua nomeação para o cargo de Secretário de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 418/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação a fim de que se autorize o
pagamento da indenização referente à desapropriação do imóvel de
propriedade da Cohab-MG onde funciona o Centro Estadual de
Educação Continuada - Cesec -, no Conjunto Caieiras, em
Vespasiano, com vistas à regularização da situação do
estabelecimento. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 419/2007, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação
Popular, em que solicitam seja encaminhada aos órgãos que
compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e ao CAO-MA cópia
do documento encaminhado pela Fetaemg contendo a reivindicação
dos atingidos pelo rompimento da Barragem da Mineradora Rio
Pomba Cataguases, no Município de Miraí. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 420/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado pedido de informação à Coordenação Estadual da
Defesa Civil de Minas Gerais - Cedec-MG - solicitando relatório
circunstanciado sobre a BR-460 e outras rodovias federais que
interligam o Circuito das Águas e toda a região sul-mineira, tendo em
vista sua precariedade e os riscos que oferecem aos usuários. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 421/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja



1111

formulado apelo ao Sr. Nárcio Rodrigues, Coordenador da Bancada
de Deputados Federais Mineiros, a fim de que seja mobilizada a
referida Bancada para intervenção junto ao Ministério dos
Transportes, com vistas à recuperação da BR-460 e outras rodovias
federais que interligam o Circuito das Águas.

Nº 422/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Superintendente Regional da 6ª Unit-DNIT
solicitando a retirada dos quebra-molas existentes no Posto da Polícia
Rodoviária Federal na BR-040, no Município de Sete Lagoas.

Do Deputado Eros Biondini em que solicita seja incluída na grade da
TV Assembléia programação fixa que promova a divulgação de todos
os atrativos turísticos do Estado de Minas Gerais, bem como de seus
circuitos turísticos. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gil Pereira, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira e Neider Moreira.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Carlos

Pimenta.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.
A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado Domingos

Sávio, Deputada Elisa Costa, Deputados e Deputadas, imprensa;
venho a esta tribuna para falar de vários pontos.

O primeiro deles é que vivemos no Estado de Minas Gerais, um
Estado do qual nos orgulhamos. Orgulhamo-nos de fazer parte deste
povo ordeiro, deste povo honesto e trabalhador; orgulhamo-nos de ser
mineiros e mineiras, nesta terra tão promissora. Lembramo-nos de
políticos brilhantes, como o Deputado Mendes Barros, Magalhães
Pinto, Tancredo de Almeida Neves, políticos que, tenho certeza,
procuraram cumprir seu mandato com honestidade, buscando
defender os interesses do povo mineiro e de cada cidadão. Quero
aqui, Sr. Presidente, falar dos quase 70 dias de greve da Defensoria
Pública, uma classe de servidores que defende os mais pobres, zela
pelos mais carentes, direito sagrado da Constituição Federal.

Queremos falar aqui que o dia 19 de maio será o Dia Nacional da
Defensoria Pública, mas hoje, dia 18 de abril, está sendo lançada a
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campanha de valorização da Defensoria Pública, e toda esta Casa
está sensível a essa causa.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria
de parabenizá-la pelo aniversário, desejando que Deus lhe dê muitos
anos de vida, saúde e paz.

Aproveitando sua fala, queria, mais uma vez, falar em nome dos
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, que têm dado tudo
de si em prol da Defensoria Pública. Não temos dúvidas de que o
Governador Aécio Neves irá fazer de tudo a fim de buscar uma
alternativa para poder oferecer melhores condições de trabalho e
remuneração, tendo em vista a ampla discussão já feita ao longo do
tempo, em que a Defensoria Pública de Minas Gerais, se comparada
com os outros Estados, fica muito aquém.

Dessa forma, mais uma vez estou usando os meios necessários
para sensibilizar as autoridades competentes a fim de que
reconheçam todo o esforço da Defensoria Pública de Minas Gerais e
impeçam que seu quadro perca Defensores, como está acontecendo:
a pessoa passa no concurso público, mas os salários não permitem
sua permanência, e o quadro da Defensoria Pública está cada vez
menor.

Sabemos da importância da Defensoria; tanto isso é verdade que,
no momento, está sendo lançada no País uma campanha de
valorização do Defensor Público.

Queremos parabenizá-la por seu pronunciamento. Esperamos que,
já decorridos 69 dias sem solução, esta venha o mais rápido possível,
não só para os Defensores Públicos, mas também para a Polícia Civil,
a Militar e o funcionalismo público de modo geral. Obrigado.

A Deputada Rosângela Reis - Como Presidente da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, propus um requerimento
de audiência pública nesta Comissão para discutir não só os subsídios
do Defensor Público, como também sua situação geral, com propostas
para melhorar a Defensoria Pública do Estado.

Hoje vemos que a situação está insustentável. Estivemos, no dia 11,
juntamente com o Deputado Domingos Sávio, em reunião com a Sra.
Renata Vilhena, Secretária da Seplag, e nos foi informada a situação
da Defensoria e o interesse do governo do Estado em estar aberto ao
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diálogo e buscar soluções e propostas para os anseios do órgão.
Apresentou também a situação do orçamento e explicou as
dificuldades do governo.

A nossa posição é que essa situação se resolva com diálogo e
entendimento, e esperamos que se atenda aos anseios dos
Defensores Públicos de Minas Gerais.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria, assim como o
Deputado Ivair Nogueira, de cumprimentar V. Exa. por seu
aniversário. Quero desejar-lhe muita felicidade e sorte no exercício do
mandato e em sua vida pessoal. Desejo que você continue sendo
essa pessoa generosa, uma boa companheira, essa surpresa
agradável da política mineira que se tem revelado na Assembléia
Legislativa.

Em segundo lugar, mais uma vez, queremos reafirmar nosso
compromisso com a causa da Defensoria Pública, principalmente
neste dia. Esse assunto já foi debatido hoje na Comissão de
Administração Pública, e o Deputado Domingos Sávio, Líder da
Maioria, já nos repassou a informação de que os entendimentos se
iniciaram.

Não considero essa situação ideal, uma vez que a proposta de
incorporação de vantagens para aumentar o piso não satisfaz, pois o
piso continua sendo baixo, e as vantagens já existem. Além do mais,
não me conformo com a afirmação de que não se pode comparar a
Defensoria com o Ministério Público: ambas são carreiras jurídicas,
exercidas por advogados formados nas mesmas escolas, com as
mesmas atividades, e a Defensoria tem a responsabilidade maior de
defender a base da sociedade, os mais carentes e mais pobres. No
caso dos Procuradores Fiscais e dos Procuradores da Procuradoria-
Geral, ressalto que eles têm direito à sucumbência e podem continuar
advogando. Portanto, há uma disparidade, sim, um diferencial muito
grande em prejuízo da Defensoria Pública.

Espero que o Governador Aécio Neves determine à Seplag e à
Secretaria de Fazenda que acelerem o trabalho. Já são 69 dias, e não
é possível que a sociedade fique mais tempo com esse prejuízo.
Pagam exatamente os mais necessitados e os mais carentes.
Reafirmo o nosso compromisso e o nosso empenho junto ao governo,
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para que haja, verdadeiramente, uma proposta do governo que seja
consentânea com a responsabilidade da Defensoria Pública e o
compromisso com os mais carentes e os mais necessitados. Nesse
grau de comparação, deveriam receber até mais, pois trabalham com
os mais pobres e os mais carentes. Quanto às outras categorias, que
respeitamos, pois são nossos colegas, reafirmo: eles têm
sucumbência, ganham dinheiro nas causas do Estado, o que aumenta
muito os salários tanto dos Procuradores Fiscais como dos
Procuradores da Procuradoria-Geral. Eles têm direito à sucumbência
e ainda a continuar advogando. Assim é bom! Se possível, que o
tratamento à Defensoria fosse o mesmo. Assim não é possível. A
Defensoria não têm sucumbência, os pobres não pagam. Que lhes
seja dado o tratamento condigno que eles merecem, o que
precisamos reconhecer também. Um abraço e felicidades a V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputada Rosângela
Reis, parabenizo-a pela data festiva de hoje. A presença de V. Exa. no
parlamento é uma grata revelação pelo seu espírito de ideal político,
particularmente em defesa de sua região.

Faço coro com V. Exa. em defesa da Defensoria Pública. Aliás, não
é de hoje que estamos debatendo esse tema na Assembléia
Legislativa. Estou aguardando, com muito anseio e com uma reflexão
muito positiva. Temos certeza absoluta que o nosso Defensor, Dr.
Leopoldo, e o Dr. Eduardo têm mostrado as ações do governo. Posso
dizer, temos acompanhado. Com certeza, o Governador irá,
brevemente, discutir e apresentar a proposta que os incansáveis
Defensores estão aguardando há quase 70 dias.

Solicitei aparte para saudá-la e para fazer coro com V. Exa.
Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda a oportunidade de me
manifestar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pelo aniversário, orando para que Deus lhe dê não só muitos anos de
vida, mas, principalmente, muita vida nos anos que Ele te conceder
viver aqui, nesta terra, e parte deles vividos aqui dentro, fazendo o
bem para a população mineira.

Empresto a minha voz ao discurso de V. Exa. e aos que a
apartearam, para dizer que recebi uma carta do Sr. Célio Faria,
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Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da cidade
de Coromandel - creio que enviou esta carta a todos os gabinetes. Em
respeito a esta carta do Presidente do Consep de Coromandel, em
que manifesta a sua preocupação em relação aos Defensores, espero
que o discurso de V. Exa., somado aos apartes feitos, como o do
Deputado Ademir Lucas, um Deputado da base do governo, e o do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, possa sensibilizar o coração do Governador,
que tem um coração voltado para as questões sociais. Sabemos que
a luta dos Defensores Públicos está ligada, essencialmente, à causa
social do nosso Estado e, especialmente, à causa dos pobres.

Esperamos que os discursos feitos aqui possam funcionar como
uma caixa de ressonância e, mais que isso, sensibilizem o coração do
Governador, pois já são 69 dias de luta dos Defensores. Nós, desta
Casa, também estamos empenhados na busca de uma solução. Deixo
minha palavra de apoio à causa dos Defensores. Parabéns a V.Exa.!

A Deputada Rosângela Reis - Reconhecemos os avanços do
governo Aécio Neves em relação à Defensoria Pública de Minas
Gerais. Foram avanços legislativos, estruturais, investimentos, mas a
situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. São quase 70
dias de greve. No dia em que, ao lado do Deputado Domingos Sávio,
fomos ao gabinete da Secretária Renata Vilhena, ela nos disse que
era prioridade apresentar a proposta para análise do Governador e do
Vice-Governador e que se reuniria com o Dr. Leopoldo Portela em
seguida.

O tema merece atenção especial, pois atinge sobretudo os que mais
necessitam e não têm como pagar um advogado. A questão é
complexa, envolve orçamento público e deve ser tratada com
responsabilidade e critério pelo administrador, mas o Estado já teve
tempo suficiente para resolvê-la. Em nosso gabinete, recebemos
vários pedidos de Prefeitos, Vereadores e entidades, em que solicitam
apoio à categoria. Nesse requerimento, desejamos ampliar o
tratamento da Defensoria Pública do Estado. Com o novo Defensor
Público, o Dr. Leopoldo, esperamos atender às reivindicações e, mais
que isso, desenvolver um trabalho de qualidade e melhor estrutura
nos Municípios. O Presidente da Associação, Dr. Eduardo Cirino, tem
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buscado o diálogo de maneira equilibrada, eficiente e responsável. A
Defensoria precisa ser ouvida. Peço ao Governador uma solução
breve. Registro, ainda, a ampliação do sinal de telefonia celular, que
será estendido a 412 Municípios mineiros, conforme convênio
assinado ontem entre várias empresas. O governo estadual ampliará
o serviço com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações. Para finalizar, gostaria de mencionar as
manchetes de jornais que falam sobre a violência no Rio de Janeiro.
São 21 mortos, 21 assassinatos na guerra do narcotráfico.

Espero que seja o início das negociações. O governo precisa
sensibilizar-se para que a causa dos Defensores seja mais bem
compreendida e para que os valores sejam os que a categoria
merece, por justiça.

Queremos dizer da importância de apoio do governo, das lideranças
políticas às instituições, as quais tem feito um trabalho social brilhante.
Que elas possam ampliar e estender seus trabalhos.
  O governo Federal cortou a verba destinada ao Programa Nacional
de Transporte Escolar, que atendia as Apaes e os alunos com
necessidade de educação especial. Houve corte da verba para a
compra de ônibus destinados ao transporte escolar desses alunos.
Queremos saber para onde foi esse recurso importantíssimo e do qual
as entidades usufruíam desde 1994. Deixo clara minha defesa das
Apaes e das entidades que fazem esse trabalho social. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, a
Deputada Gláucia Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão - Sr. Presidente, colegas Deputados e
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, Defensores Públicos e
demais presentes, boa tarde. Ocupo a tribuna deste Plenário para
registrar a perda de uma mulher fantástica, pioneira nos esportes do
nosso país. Maria Emma Hulda Lenk Zigler, mais conhecida como
Maria Lenk, paulista, descendente de alemães, partiu na última
segunda-feira, 16 de abril, aos 92 anos de idade.

Maria Lenk foi uma mulher de vanguarda e tornou-se um ícone de
persistência e pioneirismo, abrindo novos rumos no esporte brasileiro
por meio da natação. Em 1932, aos 17 anos, foi a primeira sul-
americana a disputar as Olimpíadas, em Los Angeles, nos Estados
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Unidos. Com essa iniciativa, abriu caminho para que outras mulheres
pudessem participar de competições esportivas, e, nas Olimpíadas de
Berlim, em 1936, teve a companhia de cinco nadadoras. Em 1939,
bateu os recordes mundiais de 200m e de 400m de nado de peito. Foi
a primeira mulher na América do Sul a participar do Conselho
Nacional de Desportos, na década de 60, e a primeira a entrar para o
Hall da Fama da natação, em Lauderdale, em Miami.

Sua história está diretamente ligada à valorização do esporte. Em
2003, lançou o livro “Longevidade e Esporte”, após três anos de
pesquisa, no qual mostrou os benefícios do esporte para a saúde. Foi
uma das co-fundadoras da Escola Nacional de Educação Física, na
antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1939. Também
foi a precursora do nado borboleta no País, introduzindo esse estilo
nas piscinas nacionais.

Na sua época, era difícil para as mulheres ganhar espaço no esporte
olímpico, e Maria Lenk foi desbravando novos horizontes e vencendo
preconceitos. Se, em Berlim, na década de 30, teve a companhia de
apenas cinco nadadoras, em 2004, dos 246 atletas brasileiros que
compunham a delegação das Olimpíadas de Atenas, 122 atletas
competiram provas femininas. Durante sua extensa carreira, obteve
dois recordes mundiais e acumulou 35 títulos. Nos últimos anos,
sempre nadando, ganhou vários prêmios na categoria master.

Em fevereiro, o Prefeito do Rio de Janeiro, César Maia,
homenageou Maria Lenk, dando seu nome para o novo parque
aquático que está sendo construído no autódromo do Rio, onde serão
disputadas as provas de natação, de nado sincronizado e saltos
ornamentais do XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

Maria Lenk escolheu a piscina para fazer sua despedida. Durante
um treino de rotina no clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, aos 92
anos, sofreu um aneurisma que a levou do cenário esportivo.

Para todos nós, Maria Lenk é um exemplo. Uma referência não só
para o esporte, mas para um estilo de vida. Sua coragem, ao vencer
os desafios de toda uma geração, abriu caminhos para que
pudéssemos refletir a importância do esporte e da atividade física em
nossa vida.

Não existe tempo nem idade para concretizarmos nossos sonhos,
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muito menos obstáculos que não possam ser vencidos sem a devida
obstinação. Maria Lenk viajou no horário combinado com nosso Pai
Celeste, mas temos certeza de que, onde estiver, continuará
rompendo fronteiras e lecionando as venturas daqueles que nunca
desanimam. Obrigada, Maria Lenk, pelo seu legado.

Gostaria de aproveitar este momento para também fazer coro com
meus colegas Deputados e Deputadas e solidarizar-me com os
Defensores Públicos, saudando as pessoas presentes nas galerias,
que acompanham essa empreitada.

A Defensoria Pública é um importante instrumento promovedor da
cidadania. Aqueles que não possuem recursos suficientes para
resolver os seus conflitos e necessitam de amparo judicial recorrem a
ela para buscar uma solução para o seu litígio. Nada mais justo e
coerente que os profissionais da Defensoria Pública tenham o
reconhecimento necessário, além de salários e condições dignas de
trabalho.

Sabemos que a luta de vocês, Defensores, não é recente. Eduardo
Brandão, meu companheiro, meu marido, quando Deputado, já estava
engajado nessa luta em defesa da valorização da Defensoria. Ele foi o
precursor, e eu serei a seguidora dessa linha de ação.

Considero extremamente oportuno o lançamento, hoje, da
Campanha Nacional de Valorização da Defensoria Pública, pois essa
iniciativa dará transparência ao relevante trabalho que a Defensoria
realiza em prol dos menos favorecidos. Valorizar é, antes de tudo,
estar ciente da importância de determinado segmento. Sem
informação, não há como nos posicionarmos criticamente perante
nenhum assunto.

Parabenizo, pois, os Defensores Públicos pela iniciativa e, de
maneira especial, a Associação dos Defensores Públicos. Ocupar-se
da promoção e da proteção dos direitos humanos é trabalhar para
fazer com que a dignidade humana seja entendida como ponto de
partida inarredável da busca do fortalecimento das nossas instituições.

Tenho certeza de que o Governador Aécio Neves terá a
sensibilidade de buscar, o quanto antes, a melhor solução que
atenderá aos anseios dos Defensores Públicos e, conseqüentemente,
à comunidade que necessita dos seus serviços.
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O meu gabinete estará sempre aberto para acolher as
reivindicações tanto dos Defensores Públicos quanto dos cidadãos
compromissados em colaborar com um trabalho sério e voltado para a
busca de uma sociedade livre, justa, próspera e mais igualitária. Muito
obrigada.

O Deputado Padre João (em aparte) - Obrigado, nobre Deputada. V.
Exa. traz a esta Casa o pesar pelo falecimento de uma grande atleta.
Aproveito para também manifestar o pesar pelo falecimento de uma
grande atriz, a comediante Nair Bello. Ela nos trouxe muito alegria. Na
verdade, para mim, ela sempre foi uma grande comediante. Deputada,
permita-me também saudar a aniversariante Deputada Rosângela
Reis, desejando-lhe vida e saúde.

Relativamente à Defensoria Pública, considero que a valorização
tem de externar-se concretamente. Respeitamos quando acolhemos a
correspondência do Governador comunicando a esta Casa sua
ausência no Estado, a partir do dia 23, estendendo-se até maio. Veja,
há 69 dias que os Defensores Públicos estão nessa luta. Podemos
dizer que são defensores dos pobres deste Estado, pessoas que
querem garantir a justiça. É um disparate quando vemos a posição do
Ministério Público, e assim os nossos pobres ficam órfãos, sem
proteção, sem alguém para, de fato, defendê-los.

Quero até sugerir, aproveitando a presença da nobre Deputada
Cecília Ferramenta, propor à bancada darmos um prazo, que esta
Casa não seja indiferente e que externemos essa valorização à
Defensoria Pública de forma concreta, estipulando um prazo para o
Governador. Sugiro que seja terça-feira que vem, para abrir essa
negociação, com vontade de resolver a situação. Infelizmente,
enquanto Minoria, a bancada terá de usar os recursos que o
Regimento Interno dispõe, às vezes tendo que recorrer até mesmo à
obstrução, uma forma de forçar o governo a abrir um canal de
negociação e entendimento.

Muito obrigado, e parabenizo V. Exa. por ter também consciência da
importância da Defensoria Pública para o País e o Estado.

A Deputada Gláucia Brandão - Muito obrigada, Deputado Padre
João. Quero também, nesta oportunidade, parabenizar a Deputada
Rosângela Reis pelo transcurso do seu aniversário. Que o Senhor a
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abençoe, guarde e lhe dê saúde e longevidade para continuar lutando
por justiça e promoção da cidadania em nosso Estado. Muito obrigada
a todos.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Cecília Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta - Boa-tarde a todos os servidores,
assessores, Deputadas, Deputados e nossos queridos Defensores,
que estão há 69 dias em greve. Isso significa que, há 69 dias, a
população mais carente deste Estado não recebe assistência
judiciária. E sabemos o quanto isso é importante para os mais
necessitados, para os que não têm condição de contratar um
advogado.

Recorro às palavras dos Deputados Padre João e Durval Ângelo. O
Deputado Durval Ângelo disse ontem nesta Casa que precisamos
tomar uma decisão concreta, que realmente venha a trazer a solução
para a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Vamos
paralisar também esta Casa. Vamos solidarizar-nos com ações
concretas, direcionadas para os nossos Defensores. Contem conosco,
nosso gabinete está à disposição. Estaremos junto com vocês agora e
sempre.

Gostaria também de destacar outros dois importantes assuntos. O
primeiro é referente à apresentação do Plano de Desenvolvimento do
Sistema Usiminas, que acontecerá logo mais na cidade de Ipatinga.
Não poderia deixar de falar sobre a expansão do Parque Siderúrgico
da Usiminas, que aplicará cerca de R$5.000.000.000,00 em reformas
e atualização tecnológica na Usina Intendente Câmara. O projeto irá
aumentar o potencial produtivo do complexo siderúrgico em mais de
2.000.000t de aço por ano, um crescimento de aproximadamente 45%
em relação à produção atual.

Como moradora e cidadã de Ipatinga, convivo há muitos anos com a
Usiminas e reconheço a importância da Siderúrgica para a Região
Metropolitanda do Vale do Aço. Em razão disso, solicitei em
requerimento à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, da qual sou membro efetivo, a realização de uma
audiência pública nesta exímia Casa, para que o Plano de
Desenvolvimento do Sistema Usiminas possa ser apresentado de
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forma detalhada e debatido, o que representará o projeto de expansão
para aquela região.

Peço o apoio das Deputadas e dos Deputados presentes para que
essa audiência pública se realize e possamos inteirar-nos dos novos
investimentos do setor siderúrgico no nosso Estado. Sabemos que
Minas Gerais é um Estado rico em minérios, pioneiro em siderurgia e,
historicamente, conta com as principais usinas do País, como a
Usiminas, Vale do Rio Doce, Belgo-Mineira, Gerdau, Mannesmann,
Acesita, entre outras. Empresas que geram empregos e renda para as
regiões onde estão localizadas e mantêm o Brasil entre os 10 maiores
produtores de aço do mundo.

Não é de hoje que Minas é alvo dos grandes investidores do setor
siderúrgico. Além da expansão da Usiminas, já foram anunciados
novos projetos de investimentos, que, somados, deverão trazer, nos
próximos anos, cerca de R$15.000.000.000,00 para o nosso Estado.
Esses investimentos manterão Minas Gerais na liderança da produção
do aço no País e trarão avanços não apenas para o Estado, mas
também para o Brasil, que ampliará sua capacidade de produção de
aço e sua participação no comércio mundial.

Gostaria também de abordar outro assunto, destacando a criação do
juizado especializado no atendimento às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar. Ter um órgão de defesa das mulheres é uma luta
antiga dos movimentos sociais e também desta Casa. Já obtivemos
importantes conquistas. No governo Lula, foi sancionada a Lei Maria
da Penha e criada a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres. Aqui, em Minas Gerais, também tivemos avanços com a
criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, das
delegacias de mulheres e da Promotoria Especializada no Combate à
Violência Doméstica contra a Mulher. Além disso, durante a visita ao
Presidente do Tribunal de Justiça, no dia 10 de abril, quando participei
como representante da bancada feminina da Assembléia Legislativa, o
Desembargador Orlando Adão comprometeu-se a criar uma vara
especializada nos crimes contra as mulheres, crianças e
adolescentes.

Como eu era a única Deputada presente na reunião e conheço os
anseios dos movimentos de mulheres, disse ao Presidente do Tribunal
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de Justiça que a criação da vara é um avanço, mas não substitui o
juizado. A criação do juizado especializado em violência doméstica e
familiar contra a mulher é essencial para que a Lei Maria da Penha
possa ser implementada efetivamente em Minas Gerais, possibilitando
às mineiras vítimas de violência obterem todo o apoio e atendimento
necessários, com abrigos e profissionais capacitados, conforme
determina o art. 14 dessa lei.

Nós, Deputadas, e os representantes dos movimentos de mulheres
continuamos lutando e buscando os órgãos competentes para que o
juizado seja criado. Gostaria de pedir aos nobres colegas Deputados
que também encampem essa luta da bancada feminina.

Ajudem-nos. Desejamos que cada Deputado, que cada cidadão
possa ajudar-nos, pedindo que os Prefeitos realizem as conferências
municipais até o dia 14 de maio, porque, nos dias 9 e 10 de julho, será
realizada a II Conferência Estadual de Mulheres. É muito importante a
participação de todos os Municípios, trazendo seus delegados para
participarem e discutirem a violência contra a mulher e outros temas
inseridos nessa Conferência.

Gostaria de deixar registrados, mais uma vez, nossa solidariedade e
nosso abraço aos Defensores Públicos. Nosso mandato está à
disposição para que essa luta continue e alcance, o mais breve
possível, a vitória para esses profissionais e, conseqüentemente, para
os mineiros, principalmente para os mais necessitados deste Estado.

Muito obrigada e um grande abraço a cada um dos senhores e
senhoras.

* - Sem revisão da oradora.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados
e Deputadas, senhores, senhoras, profissionais da imprensa,
Defensores Públicos, representantes da sociedade que nos
acompanham das galerias e telespectadores da TV Assembléia. Boa-
tarde a todos.

Creio que o assunto que me traz a este microfone não consumirá o
tempo regimental de 15 minutos. Apenas quero destacar dois
aspectos fundamentais. O primeiro deles já foi abordado em
pronunciamentos anteriores. Aliás, fiz um aparte ao pronunciamento
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da Deputada Rosângela Reis, quando ela tratava desse assunto, ou
seja, da questão dos Defensores Públicos.

Começamos a expor essa preocupação nesta tribuna a partir do
momento em que os representantes do movimento passaram em
todos os gabinetes, na busca de apoio, o que fizeram, convém dizer,
de forma muito educada e organizada, como não poderia deixar de
ser. Creio que, com esse movimento pacífico e educado, eles têm
conseguido a simpatia de todos os parlamentares desta Casa, de
modo que não ouvimos aqui nenhuma manifestação contrária, mas
sim palavras de apoio ao movimento.

Como vocês podem ver, conforme consta naquela faixa, a categoria
está em greve há 69 dias. Imagino que em várias áreas do sistema
que dependem da ação direta do trabalho dos Defensores Públicos
esteja acontecendo um trincamento. Os Defensores são remunerados
pelo Estado, sim, mas não têm recebido remuneração à altura da
importância do trabalho que prestam a nossa sociedade.

Até então, eu tinha apenas informações acerca da remuneração de
um Defensor Público, porém nunca tinha visto a cópia de um
contracheque deles. Agora vi a cópia de um contracheque e
comprovei que realmente o salário líquido de um Defensor Público
não chega a R$3.000,00. Acredito que a remuneração representa um
dos pilares na atuação do Defensor, já que lhe oferecerá boas
condições para que preste serviço de qualidade.

Mais uma vez, registro parte do conteúdo da carta que recebi do
Conselho Comunitário de Segurança de Coromandel, representado
pelo Presidente Célio Faria: “Conforme manifesto em anexo, vimos
informar a V. Sa. a situação em que se encontra este Município, no
que tange à segurança pública e aos demais serviços de utilidade
pública, uma vez que, com o movimento grevista da Defensoria
Pública, a população não tem a quem recorrer.”.

A população, que já se encontra indefesa, agora, por causa desse
impasse, tem seu direito de defesa cerceado. Convém dizer que a
reivindicação dos Defensores é justa. Eles não estão pedindo algo
que extrapole até mesmo aquilo com que eles mais lidam no dia-a-dia,
ou seja, a questão da justiça. O que eles pedem é justo, e terão deste
parlamentar, como têm tido de todo o corpo de parlamentares da
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Casa - e continuarão tendo - o nosso apoio.
Esperamos que essa situação se resolva e, como já disse, que o

Governador Aécio Neves, sensível que é, possa chamá-los para uma
discussão do que é bom para a classe e para o governo. Enfim, o que
pode ser feito para que esse impasse não continue.

A população carente não pode ficar sem o serviço da Defensoria
Pública. Com certeza, se ele não for feito, num processo de
trincamento dos vários segmentos que dele dependem, irá chegar um
momento em que tudo ruirá e implodirá. Estaremos administrando
uma situação ainda mais delicada que a questão pura e simples, da
demanda dos Defensores Públicos.

Fica aqui, mais uma vez, a minha palavra de apoio. Defensores e
Defensoras Públicas, profissionais que têm dado sua vida em favor da
população carente, espero sinceramente que esta seja a minha última
intervenção em favor da classe. Que possamos ter a notícia já, no
máximo até amanhã, de que houve um acordo e que as reivindicações
dos Defensores, se não na sua totalidade, mas pelo menos naquilo
que os atenda, tenham sido resolvidas pelo nosso Governador.

Sr. Presidente, quero também trazer a minha palavra de
solidariedade e, ao mesmo tempo, de preocupação. Nesta semana,
vimos em noticiários o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu tive o
privilégio de conhecer o Estado da Virgínia, um lugar maravilhoso e
muito bonito, onde fiquei hospedado na casa de uma família.

Quanto lá estive, pude experimentar, e por isso testemunhar agora,
o quão hospitaleiro é o povo do Estado da Virgínia. E agora vimos
essa tragédia lá. Os dias são maus, muito maus. Noutro dia, lia, daqui
da tribuna, uma carta do nosso companheiro de partido e Senador da
nossa República, Dr. Pedro Simon. Tratava-se de uma carta muito
bonita, em que emprestava sua dor à dor daquela família do Rio de
Janeiro - aos pais do João Hélio.

Na carta, ele falou de algo muito interessante e importante, e que
convém ser lembrado. Falava do afastamento das pessoas de três
coisas muito importantes para a formação do ser humano. Falou da
escola, onde aprendemos princípios de civilidade, e do afastamento
da Igreja e da família.

Quando vemos uma cena como aquela pela televisão, onde um



1125

jovem aparentemente saudável, movido por sentimentos que não dá
para entender, mata um número absurdo de pessoas inocentes dentro
de uma escola, vivemos uma contradição. Essa notícia circulou o
mundo. Está nos “sites” das agências internacionais e nos principais
jornais do mundo, tanto escritos quanto falados, no rádio e na
televisão.

Ontem, no Rio de Janeiro, ocorreu algo que para nós, no Brasil, é
motivo de vergonha. Os jornais de hoje publicaram que 21 pessoas
morreram ontem no Rio de Janeiro. Entre elas, 13 morreram naquela
guerra e, até agora, não se sabe qual foi a arma que causou essas
mortes. Num primeiro momento, alegou-se que o confronto entre
quadrilhas e traficantes ceifou a vida de 13 pessoas.

Há uma cena no jornal de hoje que corta o coração: um jovem morto
sendo trazido, carregado pela polícia. O rosto desse jovem está
bastante claro na foto, e percebemos que ele não tem mais do que 20
anos, além de ter uma aparência saudável e o cabelo bem cortado, na
moda. Se é bandido ou não, nem vou-me ater a essa questão. O que
corta o coração é vermos que nossa juventude, se não está presa,
confinada, está morrendo.

Acredito que estamos perdendo uma guerra que supera a Guerra do
Vietnã. Tive oportunidade de estar diante do muro de Washington,
Capital Federal dos Estados Unidos, que contém o nome de todos os
soldados americanos que perderam a vida na Guerra do Vietnã. É um
muro muito grande, e os nomes, muito pequenos, cobrem todo o
muro. São soldados, jovens, americanos que perderam a vida na
guerra.

Infelizmente, no Brasil vivemos não só o Vietnã, mas muito mais.
Estarreceu-nos a cena que vimos ontem na televisão, de uma mãe
agarrada a sua filha, chorando, desesperada, e um policial, querendo
dar-lhe garantia, dizia: “Pode ficar tranqüila porque estamos aqui”.
Quando vimos aquela cena, percebemos nas palavras do policial a
boa intenção de produzir segurança, quando, na verdade, ele também
estava tão inseguro, tão refém e tão vulnerável quanto as demais
pessoas que ali estavam.

Os policiais também estão perdendo a vida nessa guerra. Se não
houver uma ação imediata de combate a esse sistema, imposto
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principalmente pelo tráfico de drogas, creio que em pouco tempo, não
mais do que cinco anos, sairemos de casa apenas para ir a velórios.
Isso pode parecer apocalíptico, mas estamos caminhando para um
estado de insegurança tão grande que não sabemos mais o que fazer.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado Vanderlei
Miranda, parabenizo-o por seu pronunciamento e pela importante
questão abordada por V. Exa. acerca da violência no Estado do Rio
de Janeiro. Isso não está muito longe de nós, e essa situação é de
estarrecer. Ficamos tristes e comovidos, mas, como lideranças
políticas, precisamos envolver as organizações e buscar soluções,
pois o Brasil e o mundo não podem permanecer assim. O Estado de
Minas Gerais está muito próximo do Rio de Janeiro.

Muitas vezes alegamos que isso não é conosco, mas são vidas
humanas que estão sendo ceifadas. Houve 21 mortes. O narcotráfico
mata mais que a bomba atômica e que a fome. Trata-se de uma
guerra travada no Rio de Janeiro, e cabe às autoridades encontrar
uma solução para esse grave problema. O governo federal não pode
ficar à margem de tudo isso. É preciso que ele se envolva e, de fato,
atue nesse processo. Fala-se que isso não é da competência das
Forças Armadas, mas espero que ela interfira, dentro da sua
competência de atuação no Estado. Não podemos mais deixar
expandir e irradiar esse sistema que aí está, ou melhor, essa guerra
que vem ocorrendo no Rio de Janeiro. V. Exa. está de parabéns por
trazer esse assunto à ordem do dia, em face da violência que os
nossos irmãos estão enfrentando naquele Estado. Estou de posse de
alguns jornais, e eles realmente me comoveram. Essa guerra, no
Estado do Rio de Janeiro, está nas manchetes de todos os jornais.

O Deputado Vanderlei Miranda - Deputada Rosângela Reis,
obrigado pelo aparte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, e Defensores Públicos presentes, toda a minha vida foi
pautada na advocacia pública. Meus mais de 13 mil processos
envolveram pessoas que nunca tiveram acesso ao Judiciário, porque
não podiam pagar pelos serviços prestados por um advogado.

Vejo, com muita tristeza e preocupação, essa paralisação da
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Defensoria Pública, que tantos serviços tem prestado ao Estado, por
aproximadamente 70 dias.

Dentro das minhas modestas possibilidades, tenho procurado
manter contato com as autoridades deste Estado, para que possam,
pelo menos, iniciar um diálogo com a Defensoria Pública e encontrar
uma solução para o impasse, ainda que essa solução não seja a
desejada pelos Defensores, nem aquela radicalizada por aqueles que
têm o poder nas mãos. O importante é encontrarmos uma saída para
que esses profissionais sejam remunerados dignamente, ou seja, com
salários compatíveis com os serviços prestados à sociedade.

Não podemos ficar sem Defensoria Pública no Estado, porque o
jurisdicionado não pode ficar na dependência das decisões judiciais,
que não saem de ofício, e sim mediante o requerimento das partes.
Estou referindo-me aos milhões e milhões de pessoas, por todo o
Estado, que não podem pagar pelos serviços advocatícios.

Portanto conclamo aqueles que têm o poder decisório do Estado a
manterem contato com os Defensores, em busca de uma alternativa,
de um caminho, ainda que não seja o melhor caminho já encontrado
até hoje no Brasil.

Lamentavelmente, o STF trilhou o caminho de confundir piso com
teto, causando um verdadeiro problema para o erário público e para
as carreiras judicial e da promotoria. Tanto isso é verdade que hoje
um cidadão, com cerca de 21 anos de idade ingressa na magistratura
e promotoria, e ganha R$20.000,00 por mês, por concurso,
permanecendo absolutamente desestimulado no decorrer de sua
carreira, já que o vencimento final desta está estimado em
R$23.000,00. Houve uma inversão nessa análise, o que vem
prejudicando todas as carreiras.

Neste momento, vemos a Defensoria paralisada, e é preciso retomar
o diálogo em busca de uma solução.

Como cidadão de Belo Horizonte, gostaria de reclamar do que
venho assistindo na nossa Capital, em relação ao fechamento do
comércio. A cada dia, vejo, com mais estranheza, o comportamento
daqueles que ocupam a Prefeitura de Belo Horizonte. Para decidir se
o comércio abriria ou não aos domingos, fizeram uma consulta
pública, por via da internet, e chegou-se à conclusão que apenas 15
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mil pessoas manifestaram a sua vontade de ver o comércio aberto aos
domingos. As autoridades entenderam que o resultado dessa consulta
era um tanto quanto pífio. Ora, quando foi feita uma pesquisa para
escolher o melhor Prefeito da América do Sul, naquele engodo, houve
uma votação de 3.500 pessoas; grande número de votantes saiu da
Prodabel, e o resultado da consulta não foi considerado pífio, muito
pelo contrário, foi um resultado válido, inclusive divulgado em
“outdoor”, para todo o Estado, gastando-se inúmeros recursos. Acho
estranho esse comportamento.

O resultado é pífio numa pesquisa de 15 mil nomes. No entanto, em
relação ao Prefeito que afirma ter obtido 3.500 votos por meio de “site”
na Inglaterra, o resultado da consulta é considerado expressivo.
Sabemos que a América do Sul possui mais de 300 milhões de
habitantes. Portanto, ou se adota essa consulta para solucionar os
problemas em Belo Horizonte e se levam a sério os dados obtidos ou
não se usam os resultados para fins não apropriados eticamente.

Outro aspecto que gostaria de abordar, em se tratando de Belo
Horizonte, é que vi hoje, com muita alegria, a inauguração de uma ala
do Cardiominas. A Prefeitura está levando adiante essa obra que a
cidade merece, mas é preciso dizer algumas verdades omitidas à
população. A Prefeitura está entrando com dinheiro, sim. Porém, é o
Estado que está bancando a maior parte dos recursos, porque o
prédio que era seu patrimônio foi avaliado em R$45.000.000,00. E fica
parecendo que a obra é só da Prefeitura, que tem seus méritos, é
claro, porque a cidade merece e precisa desse investimento, mas o
Estado também colocou dinheiro ali. Não se trata, pois, de uma obra
exclusiva da Prefeitura, que, aliás, deixa a cidade quase sem obras de
grande vulto. As grandes obras estão sendo feitas com dinheiro do
governo federal, como é o caso da Avenida Antônio Carlos, ou com
dinheiro do governo estadual, como a Linha Verde. A Prefeitura está
investindo R$1.047.000.000,00 na terceirização e parte muito
pequena desses recursos em obras.

Tenho o compromisso de ajudar a população no que diz respeito à
segurança pública. Na semana que vem será realizada audiência
pública na cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, pela
Comissão de Segurança Pública desta Casa, muito bem presidida
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pelo Deputado Sargento Rodrigues. Pasmem os senhores: se nas
grandes cidades o índice de violência cresce vertiginosamente, nas
pequenas está crescendo de forma assustadora. Isso ocorre
especialmente nas cidades localizadas nas confluências de grandes
rodovias. A minha querida Itamarandiba é vítima do aumento da
violência, assim como Capelinha, Turmalina, Minas Novas e
Diamantina, onde os índices eram baixíssimos. Hoje sua população já
sofre com o tráfico de drogas, essa violência impiedosa que alcança
primeiramente os jovens.

Vamos discutir esses assuntos, buscar soluções e ajudar o Estado a
encontrar a melhor alternativa para, pelo menos, minimizar os
impactos dessa violência que nos assusta cada dia mais. Somente
ontem, 13 pessoas foram assassinadas no Centro do Rio de Janeiro
no prazo de 1 hora. Nem em Bagdá, no Iraque, onde não tive o
prazer, mas a experiência de viver por mais de um ano, assistimos a
tantas mortes como as que ocorrem no Rio de Janeiro. Aquele País
vive uma guerra civil, e o seu número de mortos é menor do que o do
Rio de Janeiro em uma semana. Isso é assustador. Temos de ficar
atentos a essa questão da violência, porque ela afeta a todos nós.
Muitos acham que a violência não passará por suas portas, mas isso
é engano porque, de repente, alguém de sua família pode ser vítima.
Temos de ombrear com o Estado na luta incessante pela busca de
soluções viáveis. Cada um de nós precisa sacrificar-se, porque a
violência afeta a todos.

Por último, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de dizer que o
Estado foi sensível na questão do IPVA. Meu compromisso com esta
Casa e os consumidores mineiros é especialmente com o direito. Nós,
advogados, não podemos afastar-nos um milímetro sequer sem
buscar, de forma indelegável, a aplicação da justiça. A Secretaria de
Fazenda ameaçou mandar lista de devedores do IPVA e do DPVAT
ao Detran para que fossem multados, autuados e tivessem seus
veículos apreendidos por falta de pagamento.

Esse procedimento absolutamente arbitrário, se concretizado, foi por
nós denunciado, e o Estado voltou atrás. O único documento que, no
trânsito, o cidadão precisa mostrar para a fiscalização é o CRLV -
documento de licenciamento do ano passado -, que valerá até o
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primeiro dia do licenciamento de 2007, que se inicia em 1º de julho.
Esse é o único documento. Aliás, 1º de julho é a data-limite que o
cidadão tem para pagar IPVA, DPVAT e multa de trânsito, sob pena
de não receber o licenciamento de 2007 e ter seu veículo apreendido,
além de cinco pontos na carteira e a aplicação de multa grave.

Portanto o Estado recuou em boa hora e reconheceu que o que
deve valer é a Constituição, a lei, e não a arbitrariedade.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - A Presidência vai

designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 4/2007, do Deputado
Durval Ângelo e outros, que adapta a Constituição do Estado às
modificações introduzidas na Constituição da República pela Emenda
nº 45, de 8/12/2004. Pelo BSD: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Arlen Santiago e
Fábio Avelar;  pelo  DEM: efetivo - Deputado Gustavo Corrêa;
suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo
PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Paulo
Guedes. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2007,
do Deputado Weliton Prado e outros, que acrescenta o inciso XVIII ao
art. 198 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Zé
Maia e Ademir Lucas; suplentes - Deputados Fábio Avelar e Ronaldo
Magalhães; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente -
Deputado Gustavo Valadares; pelo PV: efetivo - Deputado Délio
Malheiros; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PDT: efetivo -
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Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Carlos Pimenta.
Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2007,
do Deputado Weliton Prado e outros, que acrescenta os §§ 4º e 5º ao
art. 225 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Lafayette de Andrada e Célio Moreira; suplentes - Deputada Gláucia
Brandão e Deputado Neider Moreira; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Adalclever Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PT: efetivo -
Deputado André Quintão; suplente - Deputado Padre João; pelo PV:
efetivo - Deputado Inácio Franco; suplente - Deputado Agostinho
Patrús Filho. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2007,
do Deputado Weliton Prado e outros, que acrescenta o § 4º ao art.
222 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados João
Leite e Fahim Sawan; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Eros Biondini; pelo DEM: efetivo - Deputado Ruy Muniz; suplente -
Deputada Maria Lúcia Mendonça; pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz
Tadeu Leite; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PT: efetivo -
Deputado André Quintão; suplente - Deputada Cecília Ferramenta.
Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007,
do Deputado Weliton Prado e outros, que acrescenta o § 3º ao art.
207 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputado
Domingos Sávio e Deputada Ana Maria Resende; suplentes -
Deputados Lafayette de Andrada e Ronaldo Magalhães; pelo DEM:
efetivo - Deputada Maria Lúcia Mendonça; suplente - Deputado Jayro
Lessa; pelo PV: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -
Deputado Rômulo Veneroso; pelo PDT: efetivo - Deputado Paulo
Cesar; suplente - Deputado Carlos Pimenta. Designo. Às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 421 e 422/2007, da Comissão de Transporte.
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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 XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gil Pereira, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.861/2005, Hely Tarqüínio, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.906/2005, Ivair Nogueira, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.195/2006, e Neider Moreira,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.673/2006.

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 20
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado Délio Malheiros,
Mesa, Deputado Padre João, Deputados presentes; quero também
cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Assembléia.

Mais uma vez, subo a esta tribuna para tratar de três assuntos. O
primeiro, para prestar solidariedade permanente à presença cidadã
dos Defensores Públicos nesta Casa Legislativa, em nome da
Bancada do PT, do PCB, nossa bancada de oposição, somando às
intervenções feitas anteriormente pelos diversos oradores. Hoje,
especialmente, vários Deputados do PV se manifestaram.

Quero também reafirmar uma fala de ontem do Deputado Durval
Ângelo, da nossa Bancada, que também se manifestou, porque a
solidariedade vai exigindo cada vez mais compromissos. Não é
apenas falar, mas ver resultados concretos em relação a um diálogo
que deve ser aberto. O Deputado disse que realmente temos acordos
e que esta Assembléia precisa ter uma manifestação mais exigente
diante do quadro de que nenhum diálogo ainda foi aberto com a
representação da Defensoria Pública em Minas Gerais. Se o
Governador de Minas tem demonstrado pouco compromisso com a
Defensoria Pública e muito pouco compromisso com a população
mais pobre, com a Justiça popular de Minas, os Deputados não
podem ter esse tipo de descompromisso. Temos de paralisar, no
Plenário desta Assembléia, as votações, para que haja um
posicionamento do governo de Minas em relação a esses 69 dias de
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paralisação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Temos
compromisso com a Defensoria, temos compromisso com os mais
pobres, temos compromisso com Minas Gerais, por essa razão temos
que tomar uma atitude mais séria, mais eficiente e mais eficaz para
que, de fato, o diálogo seja aberto no nosso Estado.

Temos ouvido que o Governador quer ser Presidente. Como se abre
mão da parcela mais significativa de Minas Gerais, dos setores
médios e populares, que elegeram, mais uma vez, o Lula para
Presidente do nosso país? É preciso olhar para Minas Gerais, para a
Defensoria, principalmente para a população mais pobre de Minas
Gerais. O governo tem que demonstrar compromisso e
responsabilidade com esse serviço digno prestado pelos Defensores
Públicos do nosso Estado.

Quero deixar aqui, Deputado Padre João, mais uma vez, a marca do
nosso posicionamento, da nossa Bancada, do nosso partido. Se o
Governador não tem compromisso, nós temos e reafirmamos esse
compromisso desta tribuna. Queremos que a população pobre
continue recebendo os bons serviços prestados pelos Defensores
Públicos, que deveriam estar recebendo um salário digno.

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre Deputada,
companheira Elisa Costa, Líder da nossa Bancada. Tive oportunidade
de apartear a Deputada Gláucia Brandão, quando sugerimos que
deveria ser ponto de pauta da nossa reunião de bancada o
estabelecimento de um prazo, e que isso fosse anunciado. Tive
oportunidade de conversar com o Deputado Weliton Prado, que
concordou plenamente. Quem fez uso da palavra logo após a
Deputada Gláucia Brandão foi a Deputada Cecília Ferramenta, que
também reafirmou essa intenção, então creio que a maioria da
bancada concorda com essa sugestão. Sugerimos terça-feira da
semana que vem, quando fará dois meses e meio de greve. É uma
forma concreta de dizer ao governo que o diálogo tem que ser aberto
para se buscar um entendimento.

São inúmeras as demandas. A primeira delas é por uma questão de
justiça com os servidores, com os Defensores Públicos, para que
tenham salário justo e melhores condições de trabalho. De um lado
vemos o Ministério Público com todo um suporte, toda uma infra-
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estrutura e, de outro, vemos os Defensores Públicos sem ao menos
um computador ou o material necessário, ficando na dependência de
favores para trabalhar. Às vezes, sensíveis a uma determinada causa,
tiram recursos do próprio bolso para atender a uma pessoa mais
carente que pode estar sendo injustiçada. Então, essa pode ser uma
forma de expressarmos de forma bem concreta a necessidade do
diálogo. Talvez, com isso, os próprios meios de comunicação passem
a dar maior visibilidade a esse escândalo que está acontecendo no
nosso Estado, a essa indiferença do governo, em primeiro lugar em
relação aos Defensores Públicos e, em segundo lugar, aos menos
favorecidos, que estão em situação embaraçosa e que dependem da
Defensoria Pública. Podem estar em uma situação mais simples,
como uma separação. Hoje mesmo tive demanda desse teor, no
gabinete: há uma dependência ali, mas os papéis estão todos na
Defensoria. Portanto há uma indiferença para com esse profissional
importante para a democracia e para a garantia da Justiça para os
mais pobres do Estado.

Esse posicionamento é de todos nós. Vamos, de fato, definir prazos
e utilizar o que o Regimento da Casa permite para expressarmos
concretamente nossa solidariedade e forçar o governo a abrir o
processo de negociação.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Padre João.
Deixamos aqui registrado, mais uma vez, nossa solidariedade e nosso
compromisso.

Aproveito este momento na tribuna para expressar aqui que tive
oportunidade, nesses três dias - de segunda até hoje, na hora do
almoço -, de acompanhar uma caravana do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome pela região dos Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha, com a participação do Ministro Patrus
Ananias, de vários Deputados, de diversas lideranças e de Prefeitos e
Prefeitas de diferentes partidos políticos. Discutiram-se políticas
públicas estaduais de combate à fome e de segurança alimentar e os
programas e projetos sociais de transferência de renda no País.
Firmou-se um compromisso concreto com os mais pobres de Minas
Gerais e do Brasil.

Vimos a diferença de atitude, de compromisso. O Ministério está
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presente em todos os Municípios, com os programas de transferência
de renda, como o Bolsa-Família, e com os diversos programas na
área da assistência social e da segurança alimentar, que garantem o
direito sagrado de alimentação à maioria de nossa população.

Isso tem sido feito por meio das políticas públicas que estão sendo
construídas no Estado brasileiro. Percebemos a presença do Ministro
e do corpo técnico do Ministério, dialogando, discutindo, ouvindo
sugestões e críticas, de maneira democrática, junto à população de
várias cidades dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Em Teófilo Otôni, em um grande evento popular que reuniu Prefeitos
da Associação dos Municípios do Vale do Mucuri - Amuc -, tivemos
um debate importante sobre os consórcios de segurança alimentar. O
Vale do Mucuri reivindicou ao Ministro Patrus e ao governo Lula um
consórcio desses para o conjunto dos Municípios, a fim de que
existam projetos de geração de trabalho e renda e de emancipação
das famílias que fazem parte do Bolsa-Família, além de diversos
programas de assistência social, de inclusão produtiva, de erradicação
do trabalho infantil, de luta contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes e da criação de Centros de Referência de Assistência
Social, os Cras. Enfim, houve diversas reivindicações daquela região
e queremos ser solidários a elas.

Da mesma forma, o Vale do Rio Doce reivindica um consórcio de
segurança alimentar, para, de fato, construir, junto com os Municípios,
projetos de desenvolvimento regional para a emancipação de famílias,
grupos organizados e Municípios da região.

Também em Padre Paraíso, tivemos a oportunidade de participar do
seminário do Consad. Lá já está funcionando o consórcio do médio
Jequitinhonha, e o seminário teve o objetivo de fazer uma avaliação
das políticas ali implementadas, como a compra direta do pequeno
agricultor, a agricultura familiar, as casas de farinha, as diversas
experiências das fábricas de doce, a pequena agroindústria. Foi um
momento extremamente forte, que reuniu 22 Municípios, para discutir
principalmente políticas públicas de segurança alimentar, a fim de
garantir o direito à alimentação e, principalmente, gerar emprego e
renda com a organização e mobilização da própria comunidade.

Tivemos oportunidade de, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha,
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ontem à noite, e hoje, pela manhã, em Virgem da Lapa, presenciar
experiências de grupos que estão produzindo artesanato, estão-se
organizando para gerar renda. Foi uma experiência vivida nas
diversas comunidades que hoje, de fato, criam as suas próprias
oportunidades, as suas potencialidades, por meio também de recursos
federais, para terem os Vales condições de vida digna com melhoria
de qualidade.

Fiquei muito feliz com a caravana em que eu, o Deputado André
Quintão e vários outros acompanhamos, com assessorias de
Deputados, Prefeitos e movimentos sociais que se mobilizaram para
estar presentes. Foi o registro de um encontro democrático de
participação popular e, principalmente, de cidadania dos diversos
Municípios por onde passamos.

Gostaria de registrar os números que foram apresentados no
Mucuri, no Jequitinhonha, mas farei uma síntese do que o Ministério
do Desenvolvimento Social, liderado pelo Ministro Patrus Ananias, tem
propiciado e proporcionado em termos de recursos e atendimentos no
Estado de Minas Gerais, por meio do Ministério.

Temos hoje em Minas Gerais uma projeção anual de 1.200.000
famílias sendo atendidas pelos programas de transferência de renda,
especialmente o Bolsa-Família. E os recursos transferidos somente
pelo Bolsa-Família, em Minas Gerais, somam R$796.000.000,00 -
1.200.000 famílias atendidas, somando R$796.000.000,00, no ano,
em Minas Gerais. Esses os recursos nos programas de transferência
de renda liderados pelo Bolsa-Família.

Há os programas de assistência social, o Agente Jovem, o programa
de erradicação do trabalho infantil, o BPC, que atinge os portadores
de deficiência e os idosos, de atenção à família, o Programa
Sentinela, que é o combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes, os diversos programas de atenção às crianças de até 6
anos, na infância e na adolescência. Há mais de 1 milhão de famílias
atendidas - 1.400.000 pessoas atendidas, e R$1.200.000.000,00
somente na assistência social em Minas Gerais, neste último ano.

Por fim, ainda no Ministério do Desenvolvimento Social, temos os
programas de segurança alimentar que são liderados pelo Programa
de Aquisição de Alimentos - PAA -, Agricultura Familiar, ou a compra
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direta, que atinge mais de 127 mil pessoas e mais de 3 mil
agricultores em Minas. Há o programa do leite, que atinge hoje 525 mil
famílias, com 150 mil litros diários de leite. Cito também os programas
do Banco de Alimentos, o Agricultura Urbana, Cozinhas Comunitárias,
Restaurantes Populares. Ou seja, todos os programas de segurança
alimentar que reúnem hoje aproximadamente 844 mil beneficiários, da
ordem de R$192.000.000,00. Somando tudo, o Bolsa-Família, os
programas de assistência social, por meio do Sistema Único da
Assistência Social, e os recursos da segurança alimentar, chegam,
por ano, do Ministério do Desenvolvimento Social, a Minas Gerais
R$2.000.000.000,00 de recursos, do MDS para o Estado, totalizando
atendimento de 6 milhões de pessoas em Minas Gerais.

Se formos olhar o que representa o total de transferências
constitucionais em Minas, serão R$5.800.000.000,00 por ano, e só do
MDS são R$2.200.000.000,00, o que significa 14% das transferências
de renda, dos recursos que chegam somente dos programas do MDS.

Deixo esse agradecimento ao Ministro Patrus e a toda a sua equipe,
à caravana presente nas diversas cidades, à população que
participou, Prefeitos e Prefeitas de todos os partidos, lideranças,
Vereadores e movimentos sociais que se manifestaram e
reivindicaram suas necessidades em uma caravana de cidadania e
participação popular.

Nem todos os Deputados participaram de todos os eventos, mas o
Deputado André Quintão fez-se presente em todos os momentos,
acompanhando, junto conosco, essa maravilhosa caravana pelo
Mucuri, pelo Jequitinhonha, com tantos Prefeitos e Prefeitas que
participaram desse momento que enriqueceu a comunidade e a todos
nós. Saí fortalecida pelas diversas palestras e conferências feitas pelo
Ministro e sua equipe e, principalmente, pelo fato de o Ministério ouvir
as demandas, reivindicações e críticas apresentadas para aperfeiçoar
os programas, entre eles o Bolsa-Família e outros da área de
segurança alimentar.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Cumprimento a Deputada
Elisa Costa pelo excelente trabalho que tem feito na Assembléia e
pela forma sempre lhana de trato com os colegas. Teófilo Otôni se
sente honrada em outorgar-lhe votos da nossa cidade-irmã, que é
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Governador Valadares.
Estamos felizes com a visita do Patrus a Teófilo Otôni, cidade em

que deixamos 10 mil pessoas cadastradas nos vários programas
sociais do governo, e 800 crianças no PET, enquanto Belo Horizonte
tinha apenas 400. Fizemos um bom trabalho e deixamos mais 12 mil
famílias inscritas para receber os programas sociais a partir de 2005.
São 22 mil famílias apenas em Teófilo Otôni. O Ministro Patrus
Ananias deu seqüência ao que iniciamos com o governo Fernando
Henrique, ampliando o programa no governo Lula e catalisando com o
esforço da renda mínima para as famílias brasileiras.

Neste instante, gostaria de lembrá-la de que Teófilo Otôni precisa de
sua ajuda, Deputada, para sensibilizarmos a Prefeita. Peço que nos
ajude a reabrir o hospital municipal, a não deixar que o São Lucas
feche e a não deixar fechar o Vera Cruz. O Secretário de Saúde já pôs
à disposição recursos; o Ministro ainda não respondeu ao meu apelo
de intervenção, mas queremos resolver o problema. Queremos ajudar
a Prefeita da nossa terra, ajudando nosso povo por meio da saúde.
Vivemos um momento de estado de calamidade absoluta na saúde
em Teófilo Otôni. O Estado de Minas tem os recursos, quer investir e
ajudar. Queremos sua ajuda, queremos contar com o brilhantismo de
sua carreira política para que possamos quebrar a barreira partidária e
fazer com que todos trabalhemos em benefício do povo de Teófilo
Otôni.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Getúlio Neiva. A
Prefeita Maria José está sensível às dificuldades na área da saúde,
aliás, problema estadual e nacional. Diversos Municípios passam por
essas dificuldades. Ela está sensível para buscar uma solução para os
problemas cruciais, para um bom atendimento, de boa qualidade,
bons profissionais e boa equipe para, de fato, acelerar o fim dessas
dificuldades vividas por Teófilo Otôni e outros Municípios brasileiros.
Mando um abraço para a ex-Deputada e Prefeita Maria José e para
José Antônio, de Araçuaí; Dinho, de Virgem da Lapa; Saulo, de Padre
Paraíso, Vereadores e Vereadoras, a Vereadora Nalva, enfim, para
todos que participaram decisivamente dessa caravana.

Por fim, a pedido do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual de Minas Gerais, falarei brevemente a respeito do ato
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público que realizarão, e deixarei registrada minha solidariedade. Eles
estão tentando negociar com o governo do Estado a campanha
salarial e têm feito algumas denúncias, como o corte de ponto dos
Auditores que têm participado do movimento, bloqueio do acesso ao
“site” e aos “e-mails” do sindicato, proibição de reuniões entre
servidores e exoneração do chefe do Posto Fiscal. Mas a medida mais
complicada que denunciamos aqui é a Portaria nº 44, de 2007, que
vincula parte significativa da remuneração dos Auditores Fiscais à
aplicação de multas. Isso significa que, para garantir parte de sua
remuneração, os Auditores Fiscais deverão aplicar multas, e a
população será penalizada com um terrorismo fiscal que não merece.
Precisamos chamar a atenção para que sejam tomadas medidas
urgentes. Outros Estados já entraram com uma Adin.

É um absurdo exigir dos Auditores que precisem multar para ter
maior remuneração, assim como penalizar a população. Isso é
terrorismo, e chamamos a atenção do Governador e da Secretaria de
Fazenda, pois, penalizar todos os mineiros com o Fisco é um absurdo.
O Presidente do Sindifisco declarou que, para garantir seu salário
integral, os Auditores deverão multar 200 milhões de pessoas.

Portanto, trata-se de um abuso e de um absurdo, e deixamos essa
denúncia do Presidente do Sindifisco, Lindolfo Fernandes de Castro.
Esse é um alerta para todos nós, pois trata-se de algo que não pode
acontecer em Minas Gerais. Seria como se os policiais fossem
remunerados conforme o número de prisões que realizassem; os
Juízes, pelo número de sentenças julgadas; e os Fiscais, pelo número
de multas aplicadas. É preciso chamar a atenção da Secretaria de
Fazenda e do governo de Minas, para que essa portaria não seja
aplicada e que os Auditores sejam ouvidos em relação a essa
negociação com os servidores do Estado de Minas Gerais. Deixo
nosso abraço a todos que participarão do ato público, às 16 horas,
para que isso seja evitado. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - 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
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reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
19, 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 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
nº 55/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento
nº 56/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento
nº 57/2007; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº
2.398/2002; questão de ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - 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 - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento nº 55/2007, do Deputado Célio

Moreira, em que solicita à Secretaria de Educação 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. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 55/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 56/2007, do Deputado Célio Moreira, em que
solicita informações à Secretaria de Desenvolvimento Social 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. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº
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56/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.
Requerimento nº 57/2007, do Deputado Célio Moreira, em que

solicita à Secretaria de Saúde informações sobre as providências
adotadas pela 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 e Autismo. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a votação da
matéria constante na pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução

nº 2.398/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 2000. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição do
Substitutivo nº 1.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de

abordar dois pontos que deveríamos ter em mente antes de iniciar a
votação desses dois projetos. Em primeiro lugar, em determinado
momento da discussão, o eminente Deputado Durval Ângelo
argumentou que o relatório do Tribunal de Contas era muito singelo,
pequeno e até omisso em alguns pontos que julga importantes. Após
estudar esse relatório, verificamos que a peça é reduzida. No entanto,
não existe, nesta Casa, uma regulamentação a respeito do
encaminhamento do relatório de prestação de contas do Tribunal de
Contas. Ora, se não há uma regulamentação da forma como o
relatório deve ser encaminhado, o Tribunal de Contas o fez como lhe
pareceu mais adequado. O relatório foi encaminhado no ano de 2000,
e hoje não temos argumentos, por nossa própria falha, para atacar ou
questionar o Tribunal de Contas. Nós não regulamentamos a forma
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como o Tribunal nos deve encaminhar sua prestação de contas. O
processo é polêmico e a Liderança do governo está em entendimento
com a Liderança da oposição a respeito desse item.

Peço vênia aos nobres pares e à Mesa para solicitar o
encerramento, de plano, desta reunião, possibilitando, assim, que os
entendimentos das Lideranças transcorram com tranqüilidade e,
amanhã, pela manhã, possamos votar de maneira definitiva esse
projeto.

Sr. Presidente, verificando, de plano, a falta de quórum, solicito o
encerramento desta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 19, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para reunião ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2ª Fase:
Questão de Ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva -  Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar  - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
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Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h11min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

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

presente reunião os Requerimentos nºs 55, 56 e 57/2007, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase,

a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o painel está

indicando o funcionamento de cinco Comissões neste momento, e
ainda não terminaram os entendimentos entre a Liderança do governo
e a Liderança da oposição para chegarmos a um acordo sobre a
votação das prestações de contas do Tribunal de Contas referentes
aos anos de 2000 e 2002.

Desse modo, Sr. Presidente, diante da visível falta de quórum no
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Plenário, solicito o encerramento, de plano, desta reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura 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 do ofício
do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios da
Fundação Nacional de Saúde, do publicado no “Diário do Legislativo”
de 5/4/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 8 e 322/2007, (Deputado Agostinho Patrús Filho);
65 e 380/2007, (Deputado Sebastião Helvécio); 26/2007 (Deputada
Elisa Costa), 320/2007 (Deputado Lafayette de Andrada); 329/2007
(Deputado Jayro Lessa); no 1º turno, e 123/2007 ( Deputada Elisa
Costa), no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nº 8/2007, com a rejeição
da Emenda nº 1, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, registrando-se os votos contrários da Deputada Elisa
Costa e dos Deputados Antônio Júlio e Sebastião Helvécio; e 34/2007
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na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 64/2007 na forma do Substitutivo nº 2,
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, é
aprovado requerimento do relator de adiamento da sua discussão.
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
pleiteia seja enviado ofício ao Sr. Rogério Aóki Romero, Secretário
Adjunto de Estado de Esportes e Juventude, solicitando encaminhe a
esta Comissão informações referentes à participação da Secretaria
nos Jogos do Interior Mineiros- Jimis- e sobre os patrocinadores dos
eventos referentes aos campeonatos de natação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.792/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de
Monte Sião, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007 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
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O Projeto de Lei nº 158/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
Serviços de Monte Sião, 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 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 composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo § 4º do art.
14, que os membros dos conselhos, presidente, diretoria e
coordenadores de departamentos, das câmaras setoriais, comissão
de sindicância e dos grupos de trabalho não são remunerados, nem
serão auferidas quaisquer vantagens pelo cargo assumido e pelos
serviços prestados, que serão considerados de caráter altruísta e
relevante para a comunidade; e, pelo § 1º do art. 59, que, em caso de
sua dissolução, seu patrimônio se destinará, após o cumprimento de
todas as obrigações fiscais, trabalhistas e com terceiros, a entidades
similares do Município, legalmente constituídas.

Embora o projeto em análise esteja em perfeita consonância com a
ordenamento jurídico, apresentamos, a seguir, a Emenda nº 1, com a
finalidade de revogar a Lei nº 9.993, de 1989, por ser idêntica à Lei nº
10.122, de 1990. Esclarecemos que ambas declaram de utilidade
pública  o Centro de Recuperação Beth Shalon - Cerbs -, com sede na
cidade de Baldim.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n º 158/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 3º:
“Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 9.993, de 20 de novembro de

1989.”.
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Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 253/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Corredores do
Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 253/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Corredores do Vale do Aço.
A referida entidade, sem fins lucrativos, possui como objetivo

primordial apoiar e estimular o esporte na região do Vale do Aço,
especialmente a prática de corridas de rua.

Na consecução de suas metas, organiza competição em âmbito
municipal, estadual e nacional; promove o intercâmbio social, cultural
e esportivo entre os jovens atletas e outros grupos ou entidades;
estimula a formação moral, cívica e física dos seus associados.

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

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

nº 253/2007em turno único.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 283/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 283/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 234/2003, tem
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por objetivo instituir a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson.
Nos termos dos arts. 188 e 102, III “a”, do Regimento Interno, o

projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 283/2007 tem por finalidade instituir a Medalha

do Mérito Professor Gerson Boson, destinada a agraciar dez pessoas
físicas e jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual
por sua atuação no meio universitário mineiro. A proposição dispõe
que a medalha será entregue anualmente pelo Governador do Estado,
em solenidade a ser realizada na última semana do mês de março.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República relaciona as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual, no que lhe compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,
o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como
reservada à Mesa da Assembléia nem aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece em seu art.
2º que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa,
entendemos ser necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte
conclusiva, para prever a existência do conselho que administrará a
medalha.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 283/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Professor Gerson

Boson, destinada a agraciar 10 pessoas físicas e jurídicas que se
destaquem nas atividades do meio universitário e em seu apoio.

§ 1º - A medalha de que trata esta lei será concedida anualmente,
na última semana do mês de março, pelo Governador do Estado.

§ 2º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas e a data
da concessão da medalha.

Art. 2º - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha.

Art. 3º - A medalha será administrada por conselho a ser designado
pelo Governador do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 294/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
294/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
139/2003, tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito Jornalístico
Desportivo Osvaldo Faria.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 294/2007 tem por finalidade instituir a Medalha
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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 do Estado de Minas Gerais. A proposição dispõe
que a medalha será entregue na segunda quinzena do mês de junho
pelo Governador do Estado.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República relaciona as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual, no que lhe compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo Texto
Constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,
o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como
reservada à Mesa da Assembléia nem aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece, em seu art.
3º, que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa,
entendemos ser necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte
conclusiva, para prever a existência do conselho que administrará a
medalha e tornar o texto do art. 1º mais conciso.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 294/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria.



1152

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo

Osvaldo Faria, destinada a homenagear quatro personalidades que se
tenham destacado em atividades jornalísticas e esportivas.

§ 1º - A medalha de que trata esta lei será concedida anualmente,
na segunda quinzena do mês de junho, pelo Governador do Estado.

§ 2º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas e a data
da concessão da medalha.

Art. 2º - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha.

Art. 3º - A medalha será administrada por conselho a ser designado
pelo Governador do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 339/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.712/2004, a pedido do Deputado Arlen Santiago,
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Olhos d’Água -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 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 339/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Olhos
d’Água.

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, alterada pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
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o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 14,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, pelo parágrafo único do art. 44, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituições
congêneres registradas no Conselho Nacional de Assistência Social
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 339/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 367/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº
367/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.031/2006, tem por objetivo seja dada denominação à rodovia que
liga a BR-122, no entroncamento em Mato Verde, a Catuti.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 367/2007 tem por objetivo seja dada a

denominação de Joaquim de Freitas Neves à rodovia que liga a BR-
122, no entroncamento em Mato Verde, a Catuti.

O Estado Federal Brasileiro caracteriza-se pela repartição de
competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e
os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e
financeira, desfrutando de competência legislativa própria, respeitados
os limites estampados no ordenamento jurídico.
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As matérias que só podem ser reguladas pela União estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República, enquanto as
que são de competência legislativa do Município estão previstas no
art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, para atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º
do art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dessas considerações, infere-se que é facultado a cada um
dos entes federativos dar denominação a seus respectivos bens, e
somente a eles.

A esse respeito, cabe observar que, na legislatura anterior, solicitado
ao DER-MG manifestar-se sobre a proposição em análise, informou o
seu Vice-Diretor-Geral, por via da nota técnica de 30/3/2006, que a
rodovia é municipal.

A par dessa constatação, fica evidente que o projeto de lei dispõe
sobre bem que refoge à competência do Estado, pelo que está eivado
de vício intransponível e não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 367/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 527/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 527/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 383/2003, tem
como objetivo instituir a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara
Heliodora.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
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preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 527/2007 tem como objetivo instituir 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.

De pronto, esclareça-se que o projeto de lei prevê a entrega das
condecorações, em número máximo de 10, pelo Governador do
Estado, em cerimônia a ser realizada anualmente no dia 8 de março,
como parte das comemorações do Dia da Mulher; além disso,
estabelece que a concessão da medalha dar-se-á mediante proposta
e deliberação de conselho específico.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República enumera as matérias de iniciativa exclusiva
da União, e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, no que lhes compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
Federados.

Com relação à competência para deflagrar o processo legislativo, o
art. 66 da Constituição mineira não define a matéria objeto da
proposição em análise como reservada à Mesa da Assembléia ou aos
titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas.

Cabe ressaltar, ainda, que o projeto observa o inciso XVII do art. 90
da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do
Governador do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas,
ao estabelecer, em seu art. 3º, que essa autoridade fará a entrega da
referida condecoração.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 527/2007.
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Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 591/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 326/2003, a pedido do Deputado Weliton Prado,
objetiva instituir a Semana de Incentivo à Leitura.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 591/2007 tem por finalidade instituir a Semana

de Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente entre os dias 18
e 22 do mês de abril.

O exame da competência legislativa do Estado Federado para
instituir data comemorativa nos remete, de pronto, ao art. 22 da
Constituição da República, que enuncia as matérias de iniciativa
exclusiva da União.

Observada aí a inexistência de qualquer referência à matéria de que
trata a proposição sob exame, e levando-se em conta que a mesma
Carta, em seu art. 25, § 1º, estabelece que são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela
Constituição Maior, infere-se que a estes é facultado legislar sobre a
instituição de data comemorativa, em decorrência de competência
residual.

Ainda sobre a questão das competências, reportamo-nos ao § 2º do
art. 1º da Carta Política mineira, que estabelece o direito de o Estado
ser organizado e regido por sua Constituição e pelas leis que adotar,
observados os princípios constitucionais da República.

Vale notar que a Constituição do Estado, pelo inciso XIV do art. 61,
atribui à Assembléia Legislativa a competência de legislar, exigida a
sanção do Governador, sobre bens do domínio público, e pelo art. 66,
enumera as matérias de iniciativa privativa dos Chefes de cada Poder,
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do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E não faz, nos
dispositivos citados, menção à matéria de que ora nos ocupamos.

No entanto, embora não se vislumbre vício de iniciativa da
proposição, consideramos necessário apresentar-lhe emenda, com o
fim de aprimorá-la, pois entendemos inconveniente estabelecer uma
data fixa para o início das comemorações previstas em seu texto, a
qual recairá em dia da semana diferente a cada ano. Consideramos,
pois, oportuno determinar que o referido evento se realize na terceira
semana de abril, período que abrangerá os dias 18 e 22.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 591/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir formalizada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura, a ser

comemorada anualmente, na terceira semana do mês de abril, nos
estabelecimentos da rede estadual de ensino.”.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Gustavo Corrêa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 600/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada
Abrigo Frei Otto, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 600/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade denominada Abrigo Frei Otto, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
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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 § 3º do art. 16 do seu estatuto determina que ela não
remunera, sob nenhum pretexto, os Diretores e Conselheiros, que não
terão direito a incentivos, vantagens ou benefícios, e o art. 35 dispõe
que, no caso de dissolução ou extinção do Abrigo Frei Otto, o eventual
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, com atividades preponderantes no
Estado de Minas Gerais, preferencialmente no Município de origem,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a referida entidade atende à exigência consubstanciada no
art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório
de utilidade pública, alterado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 600/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 604/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Zé Maia, visa declarar de
utilidade pública o Conselho Penal Comunitário de Itapagipe - Copeco
-, com sede no Município de Itapajipe.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007 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 604/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Conselho Penal Comunitário de Itapagipe - Copeco -, com sede no
Município de Itapajipe.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
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Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 24, que, em
caso de sua dissolução, seu patrimônio reverterá a entidades afins; e,
no art. 28, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão
inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 604/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 605/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Zé Maia, visa declarar de
utilidade pública a Fundação Rotary Club Frutal, com sede no
Município de Frutal.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007 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 605/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Rotary Club Frutal, com sede no Município de Frutal.
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 instruiu o processo, constata-se
o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano; sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 10, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas;
e, pelo art. 22, que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será incorporado à Casa da Amizade do Rotary Club
de Frutal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 605/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem nº 8/2007, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende instituir um programa de crédito

popular com o objetivo de possibilitar financiamento ágil e eficaz ao
microempreendedor. Nos termos do projeto, considera-se
microempreendedor a pessoa física ou jurídica que desenvolva
atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do empreendimento e
seja cadastrada por uma instituição de microfinanças no local onde
será executada a atividade econômica. Podem ser beneficiários finais
dos recursos do Credipop os microempreendedores que se
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constituam tanto como pequenas ou microunidades econômicas
produtivas, de empreendedor individual brasileiro ou estrangeiro com
residência permanente no País, como associações ou cooperativas de
trabalhadores.

O executor do programa será o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG -, que repassará os recursos, sob a forma
de financiamentos reembolsáveis, às Instituições de Microfinanças -
IMFs - que desenvolvam atividades de crédito destinadas a
microempreendedores. Às IMFs caberá o papel de repassar o crédito
aos destinatários finais do programa.

O crédito a ser concedido no âmbito do Credipop é denominado
“financiamento produtivo orientado” e vincula-se à necessidade de
produção do microempreendedor bem como ao acompanhamento e
orientação do empreendimento pela instituição de microfinanças que
repassará o crédito diretamente.

Entre os recursos do programa, delimitados no art. 4º do projeto, os
mais representativos são os recursos próprios do BDMG, provenientes
de transferências na forma de aumento de capital, representando 6%
do total dos recursos resultantes do retorno de financiamentos
concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Socioeconômico do
Estado - Fundese -, incluindo-se principal e encargos e já deduzida a
comissão do agente financeiro do Fundo.

São três as categorias de entidades que poderão atuar como IMFs:
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips -,

de que trata a Lei Federal nº 9.790, de 23/3/99, e a Lei nº 14.870, de
16/12/2003, que tenham como objeto social exclusivamente a
concessão de microcrédito;

as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor – SCMs, de que
trata a Lei Federal nº 10.194, de 14/2/2001; e

as Sociedades Cooperativas Centrais e Singulares de Crédito de
que trata a Lei Federal nº 5.764, de 16/12/71, desde que comprove
habilidade e estrutura operacional adequada para o repasse ao
microempreendedor.

O projeto delimita ainda os requisitos para a concessão de
financiamento às IMFs, a forma de aplicação de recursos do Credipop
às IMFs e as disposições a serem regulamentadas pelo BDMG.
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Conforme destacou o Governador na Mensagem que encaminhou o
projeto a esta Casa, já existe no âmbito do Estado um programa de
crédito popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21/10/97, com as
alterações da Lei nº 13.647, de 21/10/97, destinado ao pequeno e ao
microempreendedor. A proposição em análise propõe a revogação de
tais normas e institui um novo marco legal com o objetivo de viabilizar
a concessão de crédito aos microempreendendores e de adequar a
legislação estadual aos novos conceitos de microfinanças previstos no
âmbito da legislação federal.

Ressalte-se, por oportuno, que com a edição da Medida Provisória
nº 226, de 29/11/2004, convertida na Lei Federal nº 11.110, de 2005,
que, entre outras providências, instituiu o Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO –, foram efetuadas
algumas modificações no sistema de microcrédito do País. Com o
objetivo de possibilitar o acesso ao microcrédito por um público que
ficava à margem do sistema financeiro buscou-se a intermediação das
IMFs. As Oscips, que são entidades de direito privado sem fins
lucrativos qualificadas pelo poder público, desde que cumpram
determinados requisitos previstos na lei, passaram a ser autorizadas a
operar como IMFs.

Ademais, o desempenho dos bancos públicos de desenvolvimento
como o BNDS, na esfera federal, e o BDMG, na esfera estadual, na
área de microcrédito, vinha sendo bastante criticado pela pequena
capilaridade e pelo baixo volume de recursos liberados para esta faixa
da população. Segundo dados fornecidos por técnicos do BDMG, a
baixa procura é o principal motivo para o pequeno volume de recursos
liberados. Busca-se, com a intermediação das IMFs e a sua
proximidade com o microempreendedor, incrementar esta área da
economia, por meio da facilitação e ampliação do acesso ao crédito
popular.

No que toca aos aspectos de constitucionalidade da proposição, por
se tratar da instituição de programa e da definição de atribuições
específicas ao BDMG, entidade da administração indireta do Poder
Executivo, a competência é privativa do Governador do Estado,
conforme dispõem os arts. 66, II, “e” e 90, II, da Constituição Estadual.

Quanto ao estabelecimento das normas financeiras previstas no
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projeto, informamos que, nos termos do art. 24, inciso I, da Carta
Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito financeiro. Assim, o Estado faz uso da
sua competência suplementar em observância às normas gerais
traçadas pela União.

O projeto merece, todavia, alguns reparos, especialmente quanto
aos aspectos de técnica legislativa. Primeiramente, ressaltamos que
os objetivos do programa devem ser melhor delimitados, da mesma
forma que os conceitos de financiamento produtivo orientado e de
microempreededor, previstos no art. 2º da proposição.

O art. 5º do projeto prevê que os recursos do Credpop serão
financiados às IMFs, “podendo” essas entidades repassá-los aos
beneficiários finais do programa. Tal redação leva ao entendimento de
que a IMF tem a faculdade de repassar ou não o recurso, o que não é
o objetivo do programa. Propomos, assim, nova redação para o
dispositivo de forma a deixar claro que à IMF cabe o repasse, nos
termos da lei.

Incluímos, ainda, no art. 7º do projeto, entre os requisitos para a
concessão de financiamento à IMF, a apresentação de certidão
negativa de débito junto ao sistema de seguridade social, por ser este
um preceito constitucional, previsto no art. 195, § 3º, da Carta Federal.

Julgamos também oportuno estabelecer, no art. 8º do projeto, que o
BDMG, na qualidade de executor do programa, ao definir regras
específicas para sua aplicação, deverá também definir o valor máximo
do financiamento a ser concedido a cada microempreendedor.
Entendemos que tal definição dará densidade ao caráter popular do
programa.

É importante ressaltar que o projeto foi publicado sem o art. 9º, que,
segundo informações prestadas por técnicos do BDMG, que
participaram da sua elaboração, deveria estabelecer as penalidades a
serem aplicadas às IMFs nos casos de inadimplemento financeiro e
das disposições contratuais. De fato, tal previsão reveste-se de notória
importância para a efetividade do programa e, como não aumenta
despesa em projeto de autoria do Governador, passamos a incorporá-
la ao projeto.

Para consolidar as alterações anteriormente referidas,
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apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que propõe
outras modificações, de ordem meramente formal, que aprimoram a
proposição sem, contudo, alterar sua essência.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 29/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop -,

instituído pela Lei n° 12.647, de 21 de outubro de 1997, modificada
pela Lei n° 13.739, de 22 de novembro de 2000, pass a a reger-se por
esta lei.

Art. 2° - O Credpop tem por objetivo possibilitar a o
microempreendedor, individual ou associado, estabelecido no Estado,
acesso ágil e eficaz a financiamento produtivo orientado e
assessoramento técnico, por meio de Instituições de Microfinanças -
IMFs -, visando à criação e à expansão de atividades econômicas,
geradoras de emprego e renda, bem como a fortalecer as IMFs para
cumprirem com eficiência esse papel.

§ 1° - Estão autorizadas a operar com o Credpop as seguintes IMFs,
desde que desenvolvam atividades de crédito destinadas a
microempreendedores:

I - as  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscips -, de que tratam a Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de
1999, e a Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003,  que tenham
como objeto social exclusivamente a concessão de microcrédito;

II - as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor - SCMs -, de
que trata a Lei Federal n° 10.194, de 14 de feverei ro de 2001;

III - as sociedades cooperativas centrais e singulares de crédito, de
que tratam a Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembr o de 1971, e a
Resolução n° 2.771 do Conselho Monetário Nacional, de 30 de agosto
de 2000, observado o disposto na Lei n° 15.075, de 5 de abril de
2004, desde que comprovem habilidade e estrutura operacional
adequada para o repasse de recursos ao microempreendedor.
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§ 2° - Para efeitos desta lei, considera-se:
I - financiamento produtivo orientado o crédito concedido para o

atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e
jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte,
com base no relacionamento direto com os microempreendedores no
local onde é executada a atividade econômica, mediante
acompanhamento do empreendimento e orientação ao empreendedor
sobre o planejamento do negócio, seu melhor aproveitamento e
sustentabilidade, bem como sobre as necessidades de crédito e sua
melhor aplicação;

II - microempreendedor a pessoa física ou jurídica que desenvolva
atividades produtivas de pequeno porte que conjuguem o trabalho no
empreendimento e a sua gestão, cadastrado pela IMF no local onde é
executada a sua atividade econômica.

Art. 3° - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerai s S. A. -
BDMG - será o executor do Credpop.

Art. 4° - Destinam-se ao Programa:
I - recursos próprios do BDMG, provenientes de transferências, na

forma de aumento de capital, de 6% (seis por cento) do total dos
recursos resultantes do retorno de financiamentos concedidos pelo
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de
Minas Gerais - Fundese -, aí incluídos principal e encargos, e já
deduzida a comissão do agente financeiro do Fundo;

II - os retornos do principal e encargos dos financiamentos com
recursos do Programa;

III - recursos provenientes de doação, contribuição ou legado de
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, destinados
ao Programa;

IV - recursos de outras origens.
Art. 5° - Os recursos do Credpop serão aplicados so b a forma de

financiamentos reembolsáveis às IMFs autorizadas a operar com o
Programa, nos termos do § 1° do art. 2°, cabendo às  referidas
entidades repassar tais recursos sob a forma de financiamento
produtivo orientado, a seu risco, aos beneficiários finais do Programa.

Parágrafo único - A decisão relativa à concessão do financiamento
aos beneficiários finais do Programa, de que trata este artigo, será



1166

tomada pela IMF, em consonância com as diretrizes do BDMG.
Art. 6° - São beneficiárias finais dos recursos do Credpop, nos

termos do art. 5°:
I - microunidade ou pequena unidade econômica produtiva, de

empreendedor individual ou associado, brasileiro ou estrangeiro com
residência permanente no País;

II - associação de trabalhadores;
III - cooperativa de trabalhadores.
Art. 7° - São requisitos para a concessão de financ iamento a IMF:
I - a comprovação de que a instituição está constituída em

consonância com a legislação específica;
II - a comprovação da existência de estrutura própria para o

desenvolvimento da atividade de microfinanças;
III - a constituição de comitê de crédito, para deliberar sobre a

concessão de financiamentos aos microempreendedores, nos termos
de normas a serem definidas pelo BDMG;

IV - a capacitação do corpo operacional da IMF, conforme normas a
serem definidas pelo BDMG;

V - a conclusão favorável do BDMG, após análise dos aspectos
econômicos, financeiros, jurídicos e cadastrais da IMF;

VI - a apresentação de certidão negativa de débito, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda;

VII - a apresentação de certidão negativa de débito expedida pelo
sistema de seguridade social;

VIII - a comprovação do atendimento de exigências da legislação
ambiental, no que for aplicável.

Parágrafo único - O BDMG poderá estabelecer outros requisitos,
normas e procedimentos para a aprovação de financiamento.

Art. 8° - Observadas as disposições gerais desta le i, o BDMG
definirá:

I - o valor máximo do financiamento a ser concedido a cada
microempreendedor;

II - as formas e as condições de participação de instituições
autorizadas a operar com o Credpop;

III - os requisitos para enquadramento da IMF no Programa;
IV - as funções e obrigações da IMF no âmbito do Programa;
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V - os parâmetros para a definição dos volumes para financiamento
a IMF e para os respectivos encargos financeiros;

VI - a eventual contrapartida a ser exigida da IMF;
VII - os requisitos e condições para aprovação e contratação do

financiamento e para a liberação dos recursos para a IMF;
VIII - o prazo total de financiamento, que será de, no máximo, 84

(oitenta e quatro) meses, incluindo a carência;
IX - as garantias a serem exigidas;
X - os requisitos e procedimentos a serem adotados pela IMF para a

concessão de financiamento aos microempreendedores;
XI - as modalidades de financiamento a serem adotadas pela IMF

nos seus financiamentos aos microempreendedores com recursos do
Programa, inclusive com parâmetros para os respectivos prazos e
encargos.

Art. 9º - Caberá ao BDMG a fiscalização e o acompanhamento das
atividades das IMFs cabendo a essa instituição a imposição de
sanções nos casos de inadimplemento financeiro e de irregularidades
praticadas pelas IMFs durante a vigência do contrato de
financiamento, observadas as normas próprias aplicáveis do BDMG,
sem prejuízo das responsabilidades civis, penais e administrativas
cabíveis.

Art. 10 - O BDMG encaminhará às Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão, de Fazenda e de Desenvolvimento
Econômico relatórios anuais de desempenho do Programa.

Art. 11 - O BDMG dará publicidade das normas operacionais e
complementares relativas ao Programa, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da publicação desta lei.

Art. 12 - O BDMG poderá estabelecer regras específicas de
transição para as operações contratadas ou aprovadas segundo os
termos da Lei nº 12.647, de 1997, modificada pela Lei nº 13.739, de
2000.

Art. 13 - Ficam revogadas as Leis n°s 12.647, de 21  de outubro de
1997, e 13.739, de 22 de novembro de 2000.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
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Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 84/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em tela, resultante de desarquivamento de projeto a
requerimento do Deputado Weliton Prado, altera a Lei nº 6.763, de
26/12/75, com o propósito de autorizar o Poder Executivo a reduzir o
ICMS incidente sobre as operações internas com energia elétrica
destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores
rurais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 17/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reduzir a zero a carga tributária

incidente sobre o consumo de energia elétrica destinada às atividades
desenvolvidas pelos produtores rurais de Minas Gerais.

Deve ser enfatizado que a proposta já tramitou nesta Casa
Legislativa, tendo sido arquivada em decorrência de término de
legislatura.

Em que pesem aos argumentos expendidos pelo autor do projeto
para justificar sua formulação, deparamos com óbices de natureza
constitucional e legal que inviabilizam o trâmite da matéria.

Em primeiro lugar, cabe observar a existência do Convênio nº 76/91,
celebrado entre os Estados da Federação e o Distrito Federal, no
âmbito do Conselho de Política Fazendária - Confaz -, o qual propicia
a possibilidade da isenção do ICMS no fornecimento de energia
elétrica a produtor rural.

Sob esse aspecto, a proposição ajusta-se aos preceitos constantes
no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República e da Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75.

A medida torna-se inviável, entretanto, em face das exigências
contidas na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, conhecida como
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Lei de Responsabilidade Fiscal.
Conforme consta no art. 14 da referida norma, a concessão ou a

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa
do impacto financeiro-orçamentário no exercício em que deve iniciar
sua vigência e nos dois exercícios seguintes e atender ao disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Não bastassem as restrições antes cogitadas, a mesma norma exige
que o proponente demonstre que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária ou que a proposta esteja
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 84/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril 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 165/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em
análise, resultante do desarquivamento do 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.

Publicado em 8/3/2007, 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 medida de que trata o projeto em epígrafe já foi submetida ao

crivo desta Comissão, quando do trâmite do Projeto de Lei nº
1.044/2003, na legislatura anterior.

Em que pese ao alcance da proposta não vemos a possibilidade de
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o projeto prosperar nesta Casa Legislativa em virtude de óbices de
natureza constitucional.

Conforme pretendido pelo autor da proposição, parte dos recursos
oriundos da arrecadação do IPVA seriam transferidos para o Fundo
Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans, instituído
pela Lei nº 13.452, de 12/1/2000.

Ocorre que a Constituição Federal, por força do disposto em seu art.
167, IV, veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, e 212, e a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação de receita,
previstas no art 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º, daquele
mesmo artigo. Esta, a propósito, tem sido a posição adotada pelo
Supremo Tribunal Federal, ao declarar, em diversas oportunidades, a
inconstitucionalidade de leis estaduais que vinculam receitas a órgão,
fundo ou despesa.

Desse modo, em que pese à relevância da proposta, que poderia
diminuir o grave problema de transporte coletivo, vivenciado,
notadamente, nas grandes cidades do Estado, não vislumbramos uma
perspectiva de aprovação do projeto em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 165/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 180/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 180/2007, do Deputado Gustavo Valadares,
resultante do desarquivamento do 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
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públicos e privados de 1º e 2º graus no Estado e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia 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 prevê o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Sendo assim, passamos a reproduzir a argumentação apresentada na
ocasião:

“O projeto de lei em exame tem por objetivo disciplinar o processo
de adoção de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino
públicos e particulares, de 1º e 2º graus. Essencialmente, pretende
proibir que nas listas de material escolar, seja especificada a edição
dos livros didáticos a serem adotados. Ademais, estabelece o período
mínimo de cinco anos para que as escolas possam substituir a edição
dos livros didáticos exigidos, ressalvada a hipótese de que, em sua
nova edição, o livro tenha sofrido alterações substanciais de conteúdo.
Quanto aos critérios a serem adotados para a avaliação do conteúdo
dos livros didáticos e das alterações por eles sofridas, a proposição
confere tal competência à Secretaria de Estado de Educação, por
meio das Superintendências Regionais de Ensino.

A finalidade do projeto é, sem dúvida, a de coibir exigência
comumente feita pelas escolas relativa a troca de edição de livros a
cada ano letivo, sem que se tenha feito uma avaliação da necessidade
dessa medida. Tal exigência impede que livros didáticos sejam
repassados de irmão para irmão, primos, amigos e, em determinados
casos, parece servir muito mais aos interesses das editoras do que à
melhoria da qualidade do ensino.

No que se refere à competência para legislar sobre a matéria,
registre-se que a Constituição Federal reservou à União a
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competência privativa para editar normas gerais sobre as diretrizes e
bases da educação nacional e aos Estados e ao Distrito Federal a
competência concorrente para legislar sobre educação, cultura e
ensino. É o que dispõem, respectivamente, os arts. 22, inciso XXIV, e
24, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, da análise da legislação estadual, pode-se notar que o
objeto do projeto de lei em exame já está disciplinado em normas
vigentes. Não se pode também deixar de observar que esse é um
tema recorrente, sempre suscitado nesta Casa parlamentar. Com
efeito, não foram poucos os projetos de lei aqui apresentados que
pretenderam regulamentar a utilização de livros didáticos por escolas
públicas e privadas. Alguns lograram o êxito de se transformar em
norma jurídica, outros serviram apenas para levantar a discussão
neste Parlamento. Como exemplo pode-se citar o Projeto de Lei nº
1.341, de 1999, transformado na Lei nº 10.315, de 11/12/90, que
estabelece que os títulos dos livros didáticos adotados pelas escolas
particulares de 1º e 2º graus não poderão ser substituídos em período
inferior a quatro anos. Curiosamente, esta lei aplica-se unicamente às
escolas privadas, não se estendendo às públicas, como pretende o
projeto de lei em exame.

Da mesma forma, na Lei nº 6.421, de 1974, que disciplina de forma
abrangente o uso de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino
de 1º e 2º graus, já é notória a preocupação com a substituição
excessiva de livros didáticos. Para coibir essa prática, a referida lei
determina que tais substituições somente serão autorizadas pelo
órgão estadual mediante a apresentação de requerimento em que se
comprove a vantagem pedagógica da medida.

No que se refere à substituição de livros nas escolas públicas, há
que ressaltar que o Governo Federal, por intermédio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, mantém, há
anos, o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD –, que consiste
na aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos para os alunos
do ensino fundamental (antes denominado 1º grau) das escolas
públicas. O programa baseia-se nos princípios da livre participação
das editoras privadas e da livre escolha dos livros didáticos por parte
dos professores e tem o objetivo de oferecer aos alunos da rede
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pública acesso ao livro didático, garantindo a sua utilização e
reutilização por três anos consecutivos.

O PNLD funciona da seguinte forma: os livros são repassados pelo
Governo Federal aos estudantes para serem utilizados durante o ano
letivo. Findo este, são recolhidos pelas escolas e reutilizados por, no
mínimo, mais dois anos, beneficiando, assim, mais de um usuário. Daí
a importância do bom uso do livro.

Antes de chegar às mãos dos alunos, os livros passam por um
processo democrático de escolha. Para analisar as obras e verificar se
elas se enquadram nas exigências do edital, é realizada uma triagem:
são selecionadas por especialistas, mediante os critérios definidos
pela Secretaria de Educação Fundamental – SEF. Os especialistas
elaboram resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o
Guia de Livros Didáticos. Para os professores escolherem os livros
didáticos mais adequados à realidade de seus alunos, o FNDE envia
às escolas cadastradas no Censo Escolar o Guia do Livro Didático e
um formulário de escolha, utilizado pelos docentes para identificação
das obras desejadas. Diretores e professores analisam as obras e
selecionam as que irão adotar.

Feita a escolha, o FNDE inicia o processo de negociação com as
editoras. Concluída esta, as editoras produzem os livros, com
supervisão integral dos técnicos do FNDE. A distribuição dos livros é
feita diretamente pelas editoras às escolas, por meio de uma parceria
entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Essa etapa do programa conta com o acompanhamento de técnicos
do FNDE e das Secretarias Estaduais de Educação. Já os livros
destinados às escolas localizadas nas zonas rurais são entregues na
sede das respectivas prefeituras ou secretarias municipais de
educação, onde os professores devem ir buscá-los.

O programa distribui livros didáticos gratuitos e de qualidade para as
disciplinas Língua Portuguesa-Alfabetização, Matemática, Ciências,
Estudos Sociais ou História e Geografia, como também dicionários de
língua portuguesa. Para os alunos portadores de deficiência visual,
são fornecidos livros em braile. Busca-se, agora, a sua ampliação
para o ensino médio. Assim, a Resolução nº 38/2003, do FNDE,
instituiu o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – PNLEM
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-, a ser implementado de forma progressiva aos alunos de 1º, 2º e 3º
séries do ensino público. Delineado nos mesmos moldes do PNLD, o
programa pretende distribuir livros gratuitamente aos alunos do ensino
médio e condicionar a sua adoção pelo período mínimo de três anos,
com vistas a estimular a sua reutilização.

Como se depreende, o PNDL é um programa complexo e que tem
mostrado um resultado satisfatório. De acordo com os dados do
Censo Escolar realizado no ano de 2003, o maior índice de
reaproveitamento dos livros é verificado em Minas Gerais: 99,2% das
escolas do Estado reutilizam o material. Também se destacam Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Ceará, todos
com índices superiores a 97%. Finalmente, esta é uma ação que
ajuda a diminuir as desigualdades educacionais existentes no País na
medida em que estabelece um padrão mínimo de qualidade
pedagógica e física dos livros didáticos adotados nas diferentes
regiões do Brasil.

Vê-se, pois, que a matéria já se encontra fartamente disciplinada na
legislação estadual vigente, principalmente no que concerne aos
alunos das escolas particulares, uma vez que a Lei nº 1.315, de 1990,
determina que os títulos dos livros didáticos adotados pelas escolas
particulares de 1º e 2º graus não poderão ser substituídos em período
inferior a quatro anos. Já com relação aos alunos das escolas públicas
do ensino fundamental (antes denominado 1º grau), a instituição, por
lei, de um período mínimo de cinco anos para a utilização dos livros
didáticos vai na direção contrária das diretrizes traçadas pelo
Ministério da Educação sobre a matéria. Como o programa nacional
prevê um período mínimo de três anos para a substituição do livro, a
adoção de uma política específica para o Estado de Minas Gerais
poderia prejudicar os nossos alunos, tendo em vista que a distribuição
gratuita e uniforme dos livros está condicionada à observância das
normas estabelecidas pelo PNLD. Finalmente, no que se refere ao
ensino médio público (antes denominado 2º grau), o programa já vem
sendo implementado de forma gradativa”.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 180/2007.
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Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 210/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 86/2003,
cria o Programa Escola no Lar, para alunos enfermos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo oferecer ao aluno enfermo,

impossibilitado de comparecer às aulas, o acompanhamento, a
orientação e o suporte necessários para evitar o atraso no
aprendizado e a possível repetência. Assim, o legislador propõe que o
acompanhamento referido seja prestado por voluntários, que poderão
ser professores e especialistas em educação, ativos e inativos, além
de outros que comprovarem, perante a direção da escola, possuir
capacitação para o desempenho da atividade.

A primeira observação a ser feita refere-se à natureza da
proposição: embora o legislador esteja apresentando a matéria como
se fosse um programa de governo, cuida o projeto de excepcionar
uma situação fática peculiar ao ensino, seja público, seja particular.
Trata-se de tema que conjuga o princípio da eqüidade na esfera da
educação com a igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola e a garantia do padrão de qualidade do
ensino. Tem-se, portanto, o enfoque de matéria objeto de tratamento
em lei ordinária, em conformidade com a competência constitucional
legislativa concorrente atribuída ao Estado membro pela Carta Magna,
no inciso IX do seu art. 24.

Contudo, embora louvável a intenção do legislador, o projeto em tela
cuida de tema já regulado em legislação federal, qual seja o Decreto-
lei nº 1.044, de 21/10/69, que dispõe sobre o “tratamento excepcional
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para os alunos portadores das afecções que indica”. Recepcionado
pela Constituição Federal como lei ordinária, em virtude do disposto
no art. 24, IX, e § 1º, da Magna Carta, o referido decreto-lei alcança
“os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras
condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados,
caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a
freqüência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a
conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias
para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes”. A lei
adentra peculiaridades técnico-médicas que conjugam a relativa
incapacidade orgânico-fisiológica do aluno, ocasionada pela
temporária enfermidade, com a manutenção de sua capacidade
pedagógico-intelectual, de forma a permitir que sua ausência às aulas
seja compensada com exercícios domiciliares com acompanhamento
da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as
possibilidades do estabelecimento de ensino. Além disso, a lei
focalizada determina a exigência de laudo médico elaborado por
autoridade oficial do sistema educacional como requisito para que se
faça jus ao benefício que ela proporciona.

Todavia, embora na essência o projeto em análise já esteja
contemplado em lei federal, ele inova no tocante à possibilidade de
participação de voluntários no processo de acompanhamento e
orientação do aluno enfermo. Diante desse fato e atendido o requisito
constitucional da competência para legislar, conferida pela Carta
Magna ao Estado no âmbito da legislação concorrente, entendemos
que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade. Merece,
entretanto, algum aprimoramento, o que fazemos por meio do
Substitutivo nº 1, que apresentamos na conclusão deste parecer.

O substitutivo proposto retira, num primeiro momento, o caráter
inadequadamente programático do projeto. Ademais, cuida de manter
a novidade jurídica que a proposição apresenta, a qual consiste na
possibilidade de participação de voluntários no processo de
acompanhamento escolar do aluno impossibilitado de comparecer à
sala de aula por estar com a saúde debilitada, sempre em
consonância com as condições impostas na norma geral da União,
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qual seja o Decreto-lei nº 1.044, de 21/10/69.
Observando que, por força do inciso I do art. 209 da Constituição da

República, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições
de cumprimento das normas gerais da educação nacional,
estendemos ao ensino particular o alcance do substitutivo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 210/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o tratamento excepcional para o aluno portador das

afecções indicadas no Decreto-Lei Federal nº 1.044, de 21 de outubro
de 1969.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Poderá participar do acompanhamento escolar e da

atribuição de exercícios domiciliares aos alunos das redes pública e
particular de ensino, nos termos do Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de
outubro de 1969, em regime de trabalho voluntário:

I - o professor, ativo ou inativo;
II - o especialista em educação, ativo ou inativo;
III - a pessoa que comprovar, perante a direção da escola,

capacitação para o desempenho da atividade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 228/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. e decorrente do
pedido de desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.028/2006, o projeto
de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a construir um aeroporto
na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro Preto.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 10/3/2006, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
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dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição foi apreciada pela Comissão na legislatura passada e
recebeu parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade. Não há motivo para a adoção de outro entendimento,
razão pela qual reproduzimos, em linhas gerais, os argumentos que
outrora fundamentaram a posição desta Comissão.

O art. 1º do projeto em exame autoriza o Poder Executivo a construir
um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro
Preto, o qual se denominará Aeroporto Francisco Gontijo.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, o projeto não tem como
prosperar, por incorrer em vício de natureza insanável. Com efeito, a
medida que se pretende instituir pela via legislativa, consistente na
construção de um aeroporto, configura ato que se insere no âmbito de
competência constitucional do Executivo, ao qual incumbe, segundo
juízo discricionário, balizado, portanto, pelos critérios de conveniência
e oportunidade, decidir pela realização ou não de uma obra dessa
natureza, desde que haja, evidentemente, previsão orçamentária para
tanto. Nesse passo, cumpre dizer que a lei orçamentária possui
caráter autorizativo, o que reforça o entendimento segundo o qual é o
Executivo que decide, de modo discricionário, entre as obras
autorizadas pelo orçamento público, quais serão realizadas,
observando, naturalmente, as demandas sociais mais urgentes.
Ademais, é o Executivo Federal, e não o Estadual, que detém
competência para explorar, diretamente ou mediante delegação, a
navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária,
conforme o disposto no art. 21, XII, “c”, da Constituição da República.

Portanto, configura impropriedade jurídica cogitar de uma lei
específica, que não a Orçamentária, para autorizar o Executivo a
realizar aquilo que ele já está constitucionalmente habilitado a fazer,
ou seja, dispor sobre a melhor maneira de executar um orçamento
público previamente aprovado. Tal lei seria, assim, inconstitucional,
por atentar contra um dos princípios basilares da Constituição da
República, qual seja o princípio da separação dos Poderes, inscrito no
art. 2º da Lei Maior e reproduzido, em idêntico teor, na Constituição do
Estado de Minas Gerais.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 228/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 242/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em análise, desarquivado a pedido do autor, Deputado
Carlos Pimenta, e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
937/2003, dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - incidente sobre os automóveis e os utilitários
adquiridos por Oficiais de Justiça e dá outras providências.

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 matéria constante no projeto em tela já foi apreciada nesta

Comissão na legislatura passada, e o parecer por ela exarado é
adotado na íntegra por este relator e transcrito a seguir.

Nos termos da proposição em análise, os Oficiais de Justiça, em
efetivo exercício na função, teriam isenção do ICMS incidente sobre a
compra de automóveis, motocicletas e utilitários de fabricação
nacional, para utilização em atividades que lhes sejam próprias por
dever de ofício.

A proposta traz benefícios a uma categoria de servidores públicos,
mas depara com óbices de natureza constitucional e legal, conforme
veremos mais adiante.

O art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição da República remete à
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.
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A lei complementar cogitada no dispositivo em comento ainda não
foi editada, estando a reger a matéria, atualmente, a Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, recepcionada pelo texto constitucional
vigente em face do disposto no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

O art. 1º da Lei Complementar nº 24 é claro ao estabelecer a órbita
de competência  do Conselho Nacional de Política Fazendária -
Confaz -, órgão que congrega os Estados e o Distrito Federal, para
deliberar sobre a forma de concessão de isenções, incentivos e
benefícios de natureza fiscal com base no ICMS. Essa matéria, a
propósito, já foi objeto de decisões do Supremo Tribunal Federal, que,
em reiteradas oportunidades, suspendeu a vigência de leis estaduais
que estabeleciam benefícios fiscais com base no ICMS.

A proposta afronta, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000, uma vez que não está
acompanhada de medidas de compensação da perda de receita,
como elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

Por último, deve-se esclarecer que, nos processos judiciais, a parte
que solicita a diligência é que assume o respectivo ônus, incluindo
aquele decorrente do deslocamento do Oficial de Justiça, inexistindo,
portanto, até mesmo, razões de ordem prática para a aprovação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 242/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito
Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 254/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Doutor Viana, o

Projeto de Lei nº 2.590/2005, atual Projeto de Lei nº 254/2007, “dispõe
sobre a prática do ‘bungee jump’ no Estado de Minas Gerais e dá
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outras providências”.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 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, 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, em conformidade com o
disposto no art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre assinalar que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Destarte, passamos a desenvolver, nesta peça opinativa,
argumentação análoga à que foi utilizada naquela ocasião.

O projeto em análise dispõe sobre a prática do ‘bungee jump” no
Estado, estabelecendo normas de segurança.

Os arts. 2º, 3º e 4º do projeto determinam que todos os saltos
deverão ser autorizados e fiscalizados pela Defesa Civil e pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte, devendo
os equipamentos de segurança ser submetidos à vistoria dos
profissionais da Defesa Civil. O art. 5º da proposição, por sua vez,
prevê que, a qualquer momento, um profissional do Corpo de
Bombeiros poderá interromper os saltos. E o art. 7º prevê, para o caso
de descumprimento da lei, as penalidades de advertência e multa,
além das sanções penais e civis cabíveis.

O projeto é meritório, tendo em vista o risco que envolve a prática do
“bungee jump” e a sua crescente difusão em todo o País. Nesse
aspecto, vale lembrar que compete ao Estado manter e preservar a
segurança, a ordem pública e a incolumidade da pessoa e do
patrimônio, nos termos do inciso VI do art. 10 da Constituição do
Estado.

O art. 24, incisos XII e XV, da Constituição Federal considera a
proteção e a defesa da saúde e a proteção à infância e à juventude,
respectivamente, matérias de competência concorrente entre a União
e o Estado, cabendo à primeira a elaboração de norma geral, e ao
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segundo a suplementação da legislação federal para atender a suas
peculiaridades.

E, ainda, o art. 186 da Carta mineira 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.

A título de ilustração, é oportuno assinalar que foi promulgada,
recentemente, a Lei nº 16.686, de 2007, que disciplina a prática de
esporte de aventura no Estado. Essa lei contém disposições gerais
aplicáveis a qualquer atividade esportiva dessa natureza, ou seja, que
acarrete riscos à integridade física dos praticantes; no entanto, nada
impede o poder público de editar norma específica regulando a prática
de determinado esporte, como ocorre com o projeto em questão. Isso
porque, no ordenamento jurídico estatal, é possível a coexistência de
normas gerais e normas específicas. Se houver eventual
incompatibilidade ou antinomia entre tais diplomas legislativos, deve
prevalecer o comando da norma especial, conforme determina a Lei
de Introdução ao Código Civil Brasileiro. O legislador desfruta de
ampla liberdade política para dispensar tratamento específico e
diferenciado a determinadas atividades, contanto que não reproduza
na lei especial todas as disposições constantes na lei geral, pois, se
assim proceder, haveria simples repetição de preceitos normativos
desprovidos de caráter inovador.

Não há obice de natureza jurídica à aprovação do projeto; todavia a
proposição precisa ser aprimorada, tanto por razões jurídico-
constitucionais quanto por necessidade de adequação à técnica
legislativa, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 254/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece medidas de segurança para a prática do “bungee jump”
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no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para a prática do “bungee jump” no Estado, será observado

o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por “bungee

jump” o salto no vazio praticado de lugares altos, no qual a queda do
praticante é interrompida por uma corda elástica amarrada nos seus
pés.

Art. 2º - O “bungee jump” será praticado sob a responsabilidade de
profissional devidamente habilitado.

Art. 3º - Para a prática do “bungee jump”, é necessária autorização
do órgão ou da entidade competente, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O pedido de autorização deverá ser instruído com
os documentos de habilitação do responsável e o laudo de vistoria
expedidos pela autoridade competente.

Art. 4º - O local dos saltos e os equipamentos a serem utilizados
serão submetidos à vistoria e à fiscalização do poder público, que
poderá interromper os saltos a qualquer momento, por motivos
técnicos.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades, além das sanções penais e civis cabíveis:

I - advertência, por escrito, da autoridade competente;
II - multa de uma a quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs -, na segunda infração;
III - multa de quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs -, a partir da terceira infração.
Art. 6º - As normas técnicas, as especificações dos equipamentos e

os requisitos para a habilitação dos operadores da prática do “bungee
jump” serão definidos pelo órgão competente.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião
Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 266/2007
Comissão de Constituição e Justiça



1184

Relatório
O Projeto de Lei nº 266/2007, resultante do desarquivamento, a

requerimento do autor, Deputado João Leite, do Projeto de Lei nº
166/2003, “dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada
ao infrator, pelo Detran-MG, por remessa postal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1º da proposição estabelece que a notificação de infração de

trânsito enviada ao infrator, pelo Detran-MG, por remessa postal,
deverá ser obrigatoriamente encaminhada ao destinatário mediante
aviso de recebimento, no qual deverão constar a identificação e o
endereço do remetente.

O art. 2º do projeto, por seu turno, dispõe que 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.

Ora, a Constituição da República prevê, explicitamente, no art. 22,
XI, a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e
transporte, o que afasta a possibilidade de os Estados membros
editarem normas jurídicas sobre a matéria, diferentemente do que
ocorria no regime constitucional anterior. A rigor, os Estados
Federados somente poderiam editar normas específicas sobre trânsito
após autorização veiculada por lei complementar federal, nos termos
do parágrafo único do citado art. 22 da Carta Magna.

No tocante à legislação infraconstitucional, cabe ressaltar que o
Código de Trânsito Brasileiro – CTB – (Lei Federal nº 9.503, de 1997)
instituiu o Sistema Nacional de Trânsito, que é constituído por vários
órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, entre os quais se
destaca o Conselho Nacional de Trânsito - Contran. Trata-se de órgão
máximo coordenador do Sistema e dotado de poderes normativos e
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consultivos, conforme prevê o art. 7º, I, da citada Lei nº 9.503.
Compete-lhe, entre outras atribuições especificadas no Código de
Trânsito, “estabelecer as normas regulamentares referidas no Código
e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito”, em conformidade com
o disposto no art. 12, I, da mencionada lei federal.

Vê-se, portanto, que o órgão legalmente habilitado a regulamentar o
CTB é o Contran, que tem sede no Distrito Federal e cujas resoluções
vigoram em todo o território nacional, fato que assegura a
uniformidade na aplicação das regras nacionais relativas a trânsito. Se
cada Estado tivesse a prerrogativa de legislar sobre trânsito, ainda
que regulamentando a matéria no âmbito da respectiva unidade
federada, isso comprometeria a uniformidade na aplicação dessas
regras, pois a interpretação do Código de Trânsito poderia variar em
razão das peculiaridades de cada Estado. É exatamente por isso que
a instituição previamente eleita pelo legislador federal para
regulamentar as normas do CTB foi o Contran, que o faz por meio de
resoluções. Conseqüentemente, quando se cogita da edição de
normas de trânsito ou de sua regulamentação, deve-se partir da
premissa de que a matéria está constitucionalmente reservada à
União, seja mediante lei formal aprovada pelo Congresso Nacional,
seja por meio de atos normativos específicos expedidos pelo Contran,
os quais explicitam o CTB e têm o objetivo de garantir sua aplicação
uniforme no território nacional.

Dessa forma, por mais oportuna e interessante que seja a iniciativa
parlamentar para tratar do assunto, o projeto encontra óbices jurídicos
intransponíveis, visto que invade a esfera normativa da União,
contrariando o ordenamento constitucional em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 266/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril 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 292/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
292/2007, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 137/2003,
dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos
administrativos em que figure como parte interessada, direta ou
indiretamente, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus 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 exame estabelece a prioridade de tramitação dos

processos administrativos em que figurem como parte interessada,
direta ou indiretamente, pessoas em idade igual ou superior a 65
anos.

É de se ressaltar a nobre preocupação do autor da proposição em
resguardar o direito do idoso de ter a preferência do poder público na
análise de suas pretensões de ordem administrativa, uma vez que a
excessiva demora na tramitação desses processos pode furtar-lhes o
direito de usufruir dos direitos ou benefícios requeridos.

Proposições de igual teor já tramitaram nesta Casa em outras
legislaturas sob a forma dos Projetos de Lei nºs 137/2003 e
1.611/2001, demonstrando a preocupação dos legisladores com o
tema.

Todavia, ainda que o projeto reflita legítima preocupação com a
situação do idoso na sociedade mineira, verifica-se, tecnicamente, que
o seu objetivo precípuo já se encontra contemplado pela legislação
vigente.

No âmbito federal, a Lei nº 10.173, de 2001, prevê prioridade na
tramitação do processo judicial em que o idoso figure como parte. Em
sintonia com a referida norma, temos, na esfera estadual, a Lei nº
12.666, de 1997, alterada pela Lei nº 13.615, de 2000, que dispõe
sobre a política estadual de amparo ao idoso e estabelece que:

“Art. 4o- São princípios da política estadual de amparo ao idoso:
( ... )
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VIII - a garantia de prioridade para procedimento administrativo, em
tramitação em qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como
parte pessoa idosa”.

A proposição tampouco inova a extensão do direito de prioridade ao
cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável,
maior de 65 anos, uma vez que essa pessoa já se encontraria,
justamente por ter mais de 65 anos, automaticamente contemplada
pelo art. 1o da referida lei.

Há que observar, ainda, a flagrante contradição entre a proposição e
a citada Lei nº 12.666, de 1997, que, ao dispor sobre a política
estadual de amparo ao idoso, considera idosa a pessoa com mais de
60 anos de idade, ao passo que o projeto em exame busca assegurar
o direito de prioridade apenas para os maiores de 65 anos.

Verifica-se, portanto, que a matéria em análise pouco ou nada inova
o ordenamento jurídico estadual, não ensejando a sua aprovação
efeitos concretos na normatização das relações jurídicas e
administrativas que envolvem a pessoa idosa no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 292/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 298/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
298/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
144/2003, estabelece prévia autorização legislativa para a introdução
e o licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
fundamentado nos termos seguintes.
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Fundamentação
A proposição tem por escopo estabelecer que a implantação e o

licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado, pela Loteria
do Estado de Minas Gerais, dependerão de prévia autorização
legislativa.

A Loteria do Estado de Minas Gerais é regida pela da Lei nº 6.265,
de 18/12/73. Nos termos desta lei, a Loteria do Estado de Minas
Gerais é uma entidade autárquica, com autonomia administrativa e
financeira.

Conforme estabelece o parágrafo único do art. 1º da citada lei,
compete àquela autarquia “dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar, no
território estadual, a execução da loteria explorada pelo Estado de
Minas Gerais”.

A medida legislativa que se pretende instituir mediante o projeto em
exame altera substancialmente o mencionado dispositivo, pois
pretende retirar da Loteria mineira a autonomia para a implantação
das modalidades de jogos lotéricos. Além do mais, o exercício dessa
autonomia há de respeitar as disposições normativas contidas na
legislação especial, de maneira que as modalidades de jogos lotéricos
devem enquadrar-se nas formas autorizadas na referida legislação.

Com efeito, a criação de modalidade de jogo não autorizada pela
União escapa à competência legislativa do Estado, “ex vi” do disposto
no Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, que instituiu o serviço de loterias, o
qual prevê, no art. 3º, que “a concessão ou exploração lotérica, como
derrogação das normas do Direito Penal, que proíbem o jogo de azar,
emanará sempre da União, por autorização direta, quanto a loteria
federal ou mediante decreto de ratificação, quanto as loterias
estaduais”. O art. 40 do mesmo diploma legal determina que “constitui
jogo de azar, passível de repressão penal, a loteria de qualquer
espécie não autorizada ou ratificada expressamente pelo Governo
Federal”.

Ressalte-se, ainda, que o Decreto-Lei nº 204, de 1967, que altera o
mencionado Decreto-Lei nº 6.259, ratifica a determinação prevista
nesse diploma legal de que a exploração de loteria constitui
derrogação das normas de direito penal e estabelece que as loterias
estaduais se regerão pelo Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, no que não
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for contrário ao que dispõe.
A esse respeito, cumpre ressaltar que foi ajuizada no Supremo

Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3004–3, impugnando a Lei nº 14.236/2002,
que dispõe sobre a exploração e a fiscalização de loterias de bingo
pela Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,
promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislativa, após a
rejeição, por parte desta Casa, do veto oposto pelo Governador do
Estado à Proposição de Lei nº 15.063, de autoria parlamentar.

Sob o prisma jurídico-constitucional a proposição não tem como
sustentar-se, pois todo comando normativo atinente às relações entre
os Poderes constituídos, instituindo condicionamentos à ação de cada
qual, como a disposição de que ora se cogita, deve ter “status”
constitucional, vale dizer, deve promanar do Poder constituinte, sob
pena de tornar vulnerável o princípio da separação dos Poderes,
pedra de toque do nosso modelo constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 298/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 302/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Carlos Pimenta e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 148/2003, institui percentual
para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela Copasa-MG.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 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 jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposta em apreço já tramitou nesta Casa Legislativa e foi

submetida ao crivo desta Comissão, que exauriu a discussão da
matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
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aprovando parecer com os fundamentos a seguir transcritos, os quais
são acolhidos, na íntegra, por este relator.

A Copasa-MG é uma sociedade de economia mista, pertencente à
administração indireta do Estado, nos termos do § 1º do art. 14 da
Constituição mineira. Sujeita-se, portanto, ao regime próprio das
empresas privadas, em obediência ao disposto no art. 173, § 1º, II, da
Carta da República.

O serviço de fornecimento de água e coleta de esgotos, por seu
turno, é privativo do Município, que pode exercê-lo em nome próprio
ou por meio de concessionária previamente escolhida em processo
licitatório.

Embora seja o principal acionista da Copasa-MG, o Estado de Minas
Gerais não possui condições de impor à concessionária, por meio de
lei, cláusulas econômicas previamente definidas para a prestação do
serviço.

Uma medida dessa natureza poderia, até mesmo, inviabilizar a
atividade da empresa, que não mais disporia das condições
necessárias para participar das licitações do serviço de água e
esgotamento sanitário implementado pelos Municípios mineiros. Isso
pelo fato de que se insere na órbita de competência do Município o
estabelecimento das bases relativas à prestação do serviço, incluindo-
se, neste contexto, as cláusulas econômicas do contrato que vier a ser
celebrado. Melhor explicando, o Município, como poder concedente,
detém a prerrogativa exclusiva de estabelecer o preço da tarifa a ser
cobrada pelo fornecimento de água e pela coleta do esgoto sanitário,
em obediência aos princípios que regem o desempenho da atividade
econômica e a conveniência administrativa.

Por outro lado, a interferência do Estado nos contratos que já se
encontram em curso, firmados pela Copasa-MG, afigura-se-nos
inconstitucional, pois revestem-se de todos os elementos necessários
para que venham a ser reconhecidos como atos jurídicos perfeitos,
que não podem ser alterados por uma lei nova.

Sobre a matéria, recentemente se manifestou o Supremo Tribunal
Federal nos termos seguintes:

“Ação direta de inconstitucionalidade - concessão de serviços
públicos - invasão, pelo Estado-membro, da esfera de competência da
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União e dos Municípios - impossibilidade de interferência do Estado-
membro nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente
federal ou municipal e as empresas concessionárias - inviabilidade da
alteração, por lei estadual, das condições previstas na licitação e
formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços
públicos, sob regime federal e municipal - medida cautelar deferida.

Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente
(quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas
concessionárias - também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-
se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela
União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, “b”) e pelo Município
(fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as
concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa,
ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas
devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia
elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e
abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o
equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de
direito administrativo” (Adin-MC 2337-SC, Relator: Ministro Celso de
Mello, 20/2/2002).

Embora este relator entenda que medida desse tipo possa beneficiar
a população mineira, não podemos manifestar-nos favoravelmente à
proposta, em face dos vícios de natureza constitucional que
apresenta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 302/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 345/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei nº 345/2007, de autoria do Deputado Doutor Viana,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.952/2004, obriga
os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado a fixar data
e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos
consumidores.

Publicado em 15/3/2007, no “Diário do Legislativo”, 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 proposta em análise pretende regulamentar a entrega de bens e a

prestação de serviços feitas por fornecedores localizados no Estado.
Em que pese o propósito do autor de evitar transtornos para os

consumidores quando do recebimento de mercadoria ou da prestação
de serviço em suas residências, a proposição encontra óbices de
natureza constitucional e legal, conforme veremos a seguir.

Observa-se das disposições constantes do projeto a pretensão de
se regulamentarem, de forma global, os prazos para entrega de
mercadoria e prestação de serviços, o que, por si só, criaria uma
situação bastante complexa para a implementação dos contratos de
consumo.

Esses contratos, pela própria natureza, quase sempre se efetuam no
ato da transação comercial. É o que ocorre, a título de exemplo, na
aquisição dos gêneros de primeira necessidade, oportunidade em que
o consumidor recebe o produto e prontamente efetiva o pagamento ao
fornecedor.

Nessas situações não há que falar em contratos escritos, cláusulas
relativas a prazos e muito menos em penalidade para o fornecedor,
cuja obrigação praticamente se extingue ao promover a entrega do
produto que atenda às condições de qualidade e segurança, conforme
previsto na norma consumerista.

Ainda que a proposta em análise venha a regulamentar unicamente
a aquisição de produto para entrega futura, o consumidor e o
fornecedor podem, independentemente de lei, estipular o prazo para
recebimento da mercadoria ou serviço, podendo existir previsão até
mesmo de extrapolação desse prazo, seja no curso de um dia, seja de
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um ano.
Veja-se, por exemplo, uma relação contratual que envolva a compra

de um imóvel na planta, o que, conforme define o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, caracteriza a aquisição de um produto, na
acepção jurídica do termo. Trata-se de uma relação obrigacional de
grande complexidade e, neste caso, o contrato deverá conter não
apenas o prazo para a entrega, como também a possibilidade de que
este seja prorrogado, além de cláusula que estipule multa ou até
mesmo rescisão em decorrência do inadimplemento.

Constata-se que a discussão da matéria envolve o campo da
autonomia da vontade e da liberdade contratual, princípios estes
consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio, os quais, no nosso
entender, não podem sofrer restrições, conforme pretende o autor da
proposta em análise.

A Professora Fabrícia Estrella, discorrendo sobre a matéria em
artigo intitulado “Críticas à Teoria da Autonomia da Vontade”, em boa
hora lembrou a importante lição do Professor Tércio Sampaio Ferraz,
que assim se manifestou sobre a liberdade de contratar:

“O direito objetivo apenas a reconhece e lhe dá condições de
exercício. É a nova noção de liberdade da era moderna, que tem
como princípio o livre arbítrio – uma qualidade da vontade - que se
expressa num querer e não querer, de que partilham todos os
homens, independentemente do seu ‘status’ (FERRAZ Jr., 1993,
p.141)”.

Embora se reconheça a competência desta Casa Legislativa para
dispor sobre matérias que digam respeito à proteção dos interesses
dos consumidores, pode-se constatar que a proposição em análise
não se mostra compatível com os princípios que regem o direito
obrigacional pátrio.

A proposição contraria, ainda, o princípio da razoabilidade,
consagrado pela Constituição do Estado e reconhecido pela
jurisprudência oriunda dos mais diversos tribunais.

Sob essa ótica não se pode admitir que situações de grande
complexidade sejam norteadas pelas regras consubstanciadas no
projeto e muito menos que o fornecedor se sujeite a sanções impostas
por órgão de defesa do consumidor, em decorrência de uma única
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conduta, além da suposta penalidade prevista no contrato.
Ainda nesse campo de idéias, a proposta veda a contratação, por

meio de telefone, para recebimento de produtos e prestação de
serviços, conforme ocorre com a aquisição de medicamentos e de
alimentos, no período compreendido entre as 23 e as 7 horas, por
absoluta impossibilidade de se estabelecer, em separado e de forma
destacada, uma convenção entre as partes, em conformidade com o
comando constante no art. 3º do projeto.

Não vislumbramos, portanto, a possibilidade de o projeto em exame
tramitar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 345/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril 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 365/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 365/2007, de autoria do Deputado Arlen
Santiago, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.870/2005, transfere para o Estado a jurisdição da estrada municipal
denominada Estrada da Produção e autoriza o DER-MG a cuidar de
sua manutenção.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, foi a proposição
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 proposição, conforme determina o
art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, assinale-se que o projeto em análise tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou detalhadamente a matéria no que tange ao juízo
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de admissibilidade. Dessa forma, passamos a reproduzir, neste peça
opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião: “A
estadualização de rodovias municipais tem sido objeto de vários
projetos apresentados nesta Casa. Por meio de proposições
autorizativas, pretende-se que o Departamento de Estradas de
Rodagem – DER-MG – assuma o controle de rodovias pertencentes a
Municípios, uma vez que muitos deles não dispõem de recursos para
fazer face às despesas com a sua manutenção.

Esta Comissão, ao examinar projetos dessa natureza, reiteradas
vezes já se pronunciou pela inviabilidade jurídica da medida.

Com efeito, não se pode admitir que o Estado se apodere de bem
público municipal mediante a edição de uma lei estadual, ainda que o
Município o deseje. Essa lei, no caso, consubstancia um ato de
vontade do Estado, expresso unilateralmente, sem o assentimento do
Município. Um bem municipal só poderia ser transferido para o
domínio do Estado por meio dos instrumentos jurídicos específicos
pelos quais se opera a transferência da titularidade sobre uma
propriedade, como é o caso da desapropriação ou da aquisição, por
exemplo. Fosse possível ao Estado assumir o controle e a
manutenção de um bem municipal mediante a edição de uma lei
estadual, nos termos preconizados pela proposição em exame,
poderia, também, caso o quisesse, apropriar-se de outros bens, como
prédios públicos, bens móveis e outros, a pretexto de bem conservá-
los, bastando, para tanto, autorização legislativa para fazê-lo. Admitir
tal possibilidade seria violar a autonomia política, administrativa e
financeira do Município, ferindo o pacto federativo no qual se alicerça
a República.

No caso em questão, o que se pretende é a colaboração do Estado
na manutenção da rodovia municipal. A cooperação entre os entes
federados se materializa, geralmente, por meio de convênios,
livremente pactuados entre os interessados.

A Lei nº 11.403, de 1994, que organiza o DER-MG, disciplina as
formas de cooperação dessa autarquia com os Municípios, assim
dispondo em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:

‘Art. 3º - Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-
MG:



1196

(...)
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;’. (Grifos nossos.)

Vê-se, dessas disposições, que o DER-MG já pode cooperar com os
Municípios, seja executando diretamente o serviço de manutenção de
rodovia municipal, seja prestando apoio técnico ou financeiro,
bastando, para tanto, que Estado e Município se articulem e celebrem
convênio ou outro ajuste nesse sentido. Portanto, além de observar
que é desnecessário autorizar o DER-MG a promover tal tipo de
acordo, uma vez que a citada lei já o autoriza, cumpre acrescentar
que não caberia ao Poder Legislativo editar lei autorizativa para a
celebração de convênios ou outros ajustes, conforme se pronunciou o
Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 165-5, o qual considerou
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que
submetia a celebração do referido instrumento ao crivo autorizativo
deste Parlamento.

Com base no exposto, a proposição, ao pretender transferir para o
Estado, por meio de lei, o controle de via municipal, padece de vício
de inconstitucionalidade, por violar a autonomia do Município.
Ademais, os instrumentos de colaboração entre o Estado e os
Municípios já estão devidamente instituídos e previstos pelo
ordenamento jurídico vigente, prescindindo de autorização legislativa
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para serem levados a termo”.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 365/2007.

Sala das Comissões, 17 de abril 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 416/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 305/2003, “altera
dispositivos da Lei nº 11.393, de 6/1/94, com alterações posteriores da
Lei nº 12.281, de 31/8/96, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - Find - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto em análise, originário do Projeto de Lei nº 305/2003, tem

por fim alterar os incisos I e IV do art. 6º da Lei nº 11.393, de 1994,
para propiciar condições de financiamento mais benéficas às
empresas situadas em Municípios da região Norte do Estado.

O citado inciso I já havia sido alterado pela Lei nº 12.281, de 1996. A
redação em vigor dispõe que os financiamentos obtidos com recursos
do fundo exigirão, entre outras coisas, “contrapartida de recursos do
beneficiário, financeiros ou não, de, no mínimo, 10% (dez por cento)
do total de investimentos fixos”.

A redação proposta no projeto resgata o texto original da lei,
acrescentando como destinatários do inciso I os Municípios da região
Norte do Estado. Assim, a contrapartida a ser exigida passaria a se
dar nos seguintes termos:

“Art. 6º - (...)
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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, São Mateus, Mucuri e região Norte, e de 20% (vinte
por cento) do investimento, no caso de empresa localizada em outra
região do Estado” (grifo nosso).

Assim, apenas em se tratando de inversão fixa, a contrapartida
voltaria a ser exigida no valor fechado de 10%. Esta regra, ademais,
passa a se aplicar somente a determinados Municípios, entre os quais
os da região Norte. Para os demais Municípios mineiros, a
contrapartida ficaria, segundo a redação inicial do inciso I do art. 6º,
em 20% do investimento.

Quanto à mudança proposta no inciso IV, tem-se, mais uma vez,
apenas a inclusão dos Municípios da região Norte como destinatários
da regra. O mencionado inciso passaria a ter a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder

Executivo, garantindo-se às empresas localizadas nos Vales do
Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e região Norte um reajuste de, no
máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste adotado em
outras regiões do Estado” (grifo nosso).

Quanto ao ângulo jurídico-formal, o projeto não contém vício de
iniciativa, à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição Estadual. Além
do mais, segundo o inciso I do art. 24 da Constituição da República, a
matéria se insere entre aquelas de competência suplementar do
Estado, já que tem a ver com o incentivo ao desenvolvimento
econômico regional, assunto próprio do direito econômico. O
legislador, na espécie, está apenas ajustando e limitando o campo de
abrangência de regras de fomento à iniciativa privada direcionadas, de
forma clara, ao desenvolvimento econômico de regiões mineiras.

No mérito, certamente, a Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio haverá de se pronunciar com a profundidade desejada, pois
é o órgão que detém a competência regimental para tratar do tema.
Ainda assim, é útil mencionar aspectos jurídicos que apresentam
ponto de contato com o exame de mérito, advertindo que o
esclarecimento definitivo da questão ficará por conta da competente
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Comissão.
Em relação à nova proposta de redação do inciso I, verifica-se uma

limitação na discricionariedade do administrador. Se, pela redação
atual, a contrapartida, em qualquer situação, é de, no mínimo, 10%,
agora voltariam a existir balizas mais claras na lei, já que os
percentuais passariam a ser fixos. Isto pode parecer salutar, na
medida em que se ampliam os mecanismos de controle da ação
administrativa, sobretudo em matérias que envolvem o dispêndio de
recursos públicos. Densifica-se o princípio da legalidade.

A diferenciação de percentuais de contrapartida, 10% ou 20%,
conforme a localização do Município, não parece contrariar o princípio
constitucional da igualdade. Os Vales do Jequitinhonha, de São
Mateus e do Mucuri, bem como os demais Municípios da região Norte,
situam-se em áreas notoriamente carentes de recursos naturais e
financeiros, afigurando-se bastante razoável que recebam tratamento
distinto. Afinal, desigualar os desiguais é a forma mais justa de se
praticar a isonomia.

Este último argumento também é válido para a proposta de nova
redação do inciso IV do art. 6º da referida lei. A região Norte passaria,
assim como os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus, a
ser beneficiária de um reajuste mais modesto do financiamento, fixado
em, no máximo, 60% do menor reajuste adotado, pelo Executivo, em
outras regiões do Estado. Não custa lembrar que, entre outros, são
objetivos fundamentais da República, nos termos do art. 3º da
Constituição de 1988, erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Esses são, portanto, os motivos que nos levam a opinar pela
juridicidade da matéria, lembrando que, à época da tramitação do
Projeto de Lei nº 305/2003, foi exatamente esse o posicionamento
adotado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 416/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 439/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 678/2003, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas
de detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga o Poder Executivo a instalar

Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações - BSR - nas
penitenciárias, nas casas de detenção, nos presídios, nos distritos
policiais e nas cadeias públicas do Estado. A proposta estabelece
critérios sobre a antena a ser utilizada, a potência e as faixas de
radiofreqüência. Dispõe, ainda, que o bloqueador não pode “interferir
em radiofreqüências ou faixas de radiofreqüências fora dos limites
estabelecidos para interferência com a finalidade de bloqueio dos
sinais de radiocomunicações”. Exige, ademais, que a ação do
bloqueador seja eficaz para qualquer tecnologia aplicável aos serviços
de radiocomunicação e, por fim, prevê que o bloqueador deve ser
resistente às condições ambientais externas.

A obrigatoriedade de se instalar bloqueador de celular nas
penitenciárias insere-se nas normas que regulam a execução penal,
as quais são de legislação concorrente da União e dos Estados, nos
termos do art. 24, I, da Constituição da República.

A legislação sobre telecomunicações é privativa da União, nos
termos do art. 22, IV, da Constituição da República, e à Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel - foi conferida a função de
órgão regulador das telecomunicações pela Lei Federal nº 9.472, de
1997.

A Resolução nº 306, de 2002, da Anatel, estabelece os requisitos
mínimos para certificação e homologação de BSR. Já a Resolução nº
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308, de 2002, do mesmo órgão, contém normas para uso do referido
bloqueador, destinado a restringir o emprego de radiofreqüências ou
faixas de radiofreqüências específicas para radiocomunicação em
estabelecimento penitenciário, considerado o interesse público.

A instalação de BSRs em todos os estabelecimentos penitenciários
e congêneres do Estado se faz necessária e imprescindível para coibir
a comunicação entre os presos e o crime organizado. Assegura o
cumprimento da pena em condições adequadas, que dêem segurança
à sociedade. Portanto, repita-se, a matéria em análise está sob a
esfera legislativa estadual, pois tem a ver com assunto pertinente à
execução penal. Além disso, os estabelecimentos prisionais e
congêneres sob a responsabilidade do Estado só podem receber tais
equipamentos por ordem de lei estadual, o que deixa ainda mais clara
a competência legislativa na matéria.

Também não se verifica vício de iniciativa, uma vez que o legislador
se limita a criar uma obrigação pública, mas não interfere no modo
como tal obrigação será desempenhada pelos órgãos de segurança
do Poder Executivo.

Quanto à despesa decorrente da aplicação da medida proposta no
projeto, cumpre lembrar que, na lei orçamentária, especificamente no
Fundo Penitenciário Estadual, estão previstos recursos para o projeto
Apoio ao Programa de Ampliação e Melhoria do Sistema Prisional,
que tem como finalidade, entre outras, a aquisição de equipamentos
para a melhoria dos estabelecimentos prisionais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 439/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 446/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 38/2003, a proposição em
epígrafe “assegura aos professores da rede pública estadual a
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gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais do Estado de
Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais, sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. É
o que passamos a fazer.

Fundamentação
Tramitou nesta Casa, na legislatura passada, o Projeto de Lei nº

38/2003, que recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer
favorável. A proposta atual - Projeto de Lei nº 446/2007 - mantém o
objetivo de conceder aos professores da rede pública estadual
gratuidade nos eventos culturais promovidos ou patrocinados pelo
Estado.

O incentivo à formação cultural dos professores produz reflexos
significativos no processo de conhecimento, em especial porque
estimula as capacidades de cognição, de reflexão e de crítica,
qualidades que todo profissional do magistério deve ter. Assim, é
valiosa a intenção expressa no projeto em análise.

É preciso, porém, atentar para aspectos de ordem administrativa e
financeira que o projeto envolve. É muito expressivo o número de
professores da rede pública estadual. Os eventos culturais, ainda que
patrocinados ou promovidos pelo Estado, podem ter custo elevado.
Embora não fique claro no projeto quem deverá arcar com o ônus do
benefício pretendido, é certo que sua concessão haverá de interferir
no custo da produção do evento. Além do mais, a expressão “eventos
culturais” é muito vaga, abrange qualquer atividade de cunho artístico,
intelectual e, conforme o caso, até desportivo.

No caso de eventos patrocinados pelo Estado, há o risco de que se
onerem os cofres públicos. Por outro lado, se couber ao
empreendedor privado suportar o ônus, evitará ele ao máximo firmar
negócio com os organismos públicos estaduais. Em ambas as
hipóteses, o resultado será uma significativa diminuição do número de
eventos culturais ofertados aos mineiros.

Por esses motivos, a louvável intenção do autor do projeto, centrada
no incentivo à participação dos professores em eventos culturais,
poderá ficar esvaziada ou, até mesmo, produzir um efeito inverso ao
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pretendido. Da forma como foi concebido, o conteúdo da proposição
desafia o princípio constitucional da razoabilidade.

Assim, para tornar o projeto viável, propõe-se não a gratuidade, mas
o benefício da meia entrada, tal como fez a Comissão de Constituição
e Justiça à época da tramitação do Projeto de Lei nº 38/2003. Dessa
forma, o impacto financeiro da medida se reduz sensivelmente, ao
mesmo tempo em que fica preservada a intenção do autor do projeto
em fomentar o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem
nas escolas públicas mineiras. Essa solução conciliatória coloca o
projeto em termos bastante razoáveis.

Conclusão
Diante do exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 446/2007 com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede pública estadual

o direito a meia entrada em espetáculos culturais promovidos ou
patrocinados pelo poder público estadual.”.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 451/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 451/2007,
que resulta do pedido de desarquivamento do Projeto de Lei nº
294/2003, visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 e
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, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle

e a manutenção da estrada que liga o Município de Frei Gaspar à BR-
116 - Itacarambi.

Na legislatura passada, esta Comissão manifestou-se pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 294/2003, do qual a
proposição em análise se origina. Analisado o parecer exarado sobre
aquela proposição, verifica-se o seu acerto, de forma que passamos a
reproduzir, em linhas gerais, os argumentos apresentados no citado
documento.

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei nº 11.403, de
21/1/94, cujo art. 3º, no tocante às formas de cooperação com os
Municípios, prevê:

“Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG:
(...)
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 ou financeiramente, com o município em

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;”.

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a
cooperar com o Município, seja executando diretamente o serviço,
seja prestando apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio. Para tal cooperação, exige-se,
evidentemente, a participação do Município.
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O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165-5 (...).

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica,
sendo, por isso, antijurídico.

Segundo José Afonso da Silva, em sua obra clássica “Princípios do
Processo de Formação das Leis no Direito Constituicional” (ed.
Revista dos Tribunais, 1964, pág. 18), invocando as lições de Seabra
Fagundes, o “caráter de norma geral, abstrata e obrigatória (...) e o de
modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua
qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os
demais atos do Estado”. Se o projeto não inova a ordem jurídica, não
deve, pois, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 451/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 458/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição em seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise obriga os hospitais públicos do Estado a
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oferecerem os testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo
vírus HTLV, bem como seu tratamento. Além disso, atribui à
Secretaria de Saúde a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei, bem
como de promover campanha de divulgação e estabelecer os critérios
para a sua realização.

O art. 24, XII, da Carta Magna relaciona a defesa da saúde como
matéria de competência concorrente entre a União e o Estado,
cabendo à primeira a elaboração da norma geral, e ao segundo,
suplementar a legislação federal para atender suas peculiaridades.

O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Lei Federal nº
8.080, de 1990, com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas
pela Carta Magna, com ênfase na descentralização dos serviços
prestados à sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União,
os Estados e os Municípios. Entre os objetivos do Sistema, o art. 5º
dessa norma aponta a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas.
Já o art. 15 da citada lei relaciona como atribuição dos entes
federativos a elaboração e atualização periódica do plano de saúde
(inciso VIII), a promoção e articulação da política e dos planos de
saúde (inciso XVIII) e a realização de pesquisas e estudos na área de
saúde (inciso XIX).

Cumpre esclarecer que, na legislatura passada, tramitou nesta Casa
o Projeto de Lei nº 1.548/2004, cuidando do mesmo tema. Naquela
ocasião, esta Comissão exarou parecer pela constitucionalidade com
fulcro nas razões que apresentou.

No que tange ao art. 2º, a proposição incorre em vício de iniciativa,
ao atribuir competência para a Secretaria de Saúde, órgão integrante
da administração direta do Estado e diretamente subordinado ao
Chefe do Poder Executivo. O art. 66, III, “e”, da Constituição mineira
determina que é competência privativa do Governador do Estado,
entre outras, deflagrar o processo legislativo nas hipóteses de criação,
estruturação e extinção de secretaria de Estado. É este o caso do
dispositivo em análise. O processo de estruturação e definição de
atribuições dos órgãos integrantes da administração pública é matéria
que se insere, por sua natureza, na esfera de ação do Poder
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Executivo, conforme determina o art. 90, XIV, do mesmo Diploma
Constitucional. Quanto a esse tema, o STF tornou pacífico o
entendimento de que compete privativamente ao Governador do
Estado, pelo princípio da simetria, a direção superior da administração
estadual, bem como a iniciativa para propor projetos de lei que visem
à criação, estruturação e estabelecimento de atribuições para
secretarias e órgãos da administração pública (Constituição Federal,
arts. 84, II, e 61, § 1º, II, “e”). Ainda de acordo com a Suprema Corte,
o projeto de iniciativa parlamentar transformado em lei que disponha
sobre essas matérias apresenta vício insanável caracterizado pela
invasão de competência reservada ao Poder Executivo pela
Constituição Federal. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2646,
MC/SP - São Paulo, publicada no “Diário da Justiça” em 4/10/2002.)

Além disso, 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”. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3061/AP -
Amapá, julgada em 5/4/2006, a jurisprudência da Suprema Casa de
Justiça “sedimentou o entendimento de ser a cláusula da reserva de
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988,
corolário do princípio da separação dos Poderes. Por isso mesmo, de
compulsória observância pelos Estados, inclusive no exercício do
poder reformador que lhes assiste (cf. ADI 250, Rel. Min. Ilmar
Galvão; ADI 843, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 227, Rel. Min. Maurício
Correa; ADI 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665, Rel. Min.
Sydney Sanches, entre outras)”.

Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1, supressiva do
referido dispositivo.

Diante do exposto, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

À luz dos argumentos apresentados, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 458/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto
Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 511/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 291/2003, a pedido do Deputado Dinis Pinheiro,
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 e
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, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
Trata-se de projeto desarquivado, o qual, na legislatura passada,

recebeu parecer desta Comissão pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Como o ordenamento jurídico não sofreu alteração que justifique
novo enfoque sobre a matéria, reproduzimos a seguir os principais
argumentos do parecer emitido por ocasião da apreciação do ex-
Projeto de Lei nº 291/2003.

“O projeto em exame autoriza o DER-MG a assumir o controle e a
manutenção da estrada de rodagem que liga o Município de
Franciscópolis ao de Itambacuri. A referida autorização compreende a
prática de todos os atos administrativos necessários para a efetivação
do controle e da manutenção da rodovia. (...) Com efeito, trata-se de
projeto de lei autorizativo, e, como já foi salientado reiteradas vezes
por esta Comissão, a necessidade de autorização legislativa decorre,
tão-somente, da Constituição.

O aval legislativo para uma ação eminentemente administrativa, só é
necessário se exigido pela Constituição, o que não é o caso. De fato,
projetos de lei que têm como objeto autorizar o Executivo a fazer algo
que ele já é autorizado a fazer são inócuos, porquanto não têm
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nenhum efeito jurídico. Podem, sim, gerar efeitos políticos. No
entanto, há outros meios para se obter tal eficácia que não as leis, que
devem ser genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento jurídico.
A atividade do legislador deve pautar-se pelo princípio da
razoabilidade e ter em vista a preservação do ordenamento jurídico.
Indubitavelmente, a edição de leis ineficazes não é razoável.

É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o
Executivo não necessita da autorização do Legislativo para firmar
convênios, suspendendo, até mesmo a eficácia do inciso XXV do art.
62 da Constituição Estadual, o qual determinava que competia à
Assembléia Legislativa autorizar celebração de convênio pelo
Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e
ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for
efetivado sem essa autorização, desde que encaminhado à
Assembléia Legislativa nos dez dias úteis subseqüentes à sua
celebração.

Há de observar, ainda, que a Lei nº 11.403, de 1994, que reorganiza
o DER-MG, estabelece que compete à autarquia ‘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’ (inciso VIII do
art. 3º); e ‘cooperar, técnica ou financeiramente, com Município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências’ (inciso X do art. 3º ).

Resta patente, assim, que a lei que organiza o DER-MG já inclui
entre suas atribuições a possibilidade de o órgão firmar convênio com
outras entidades, mesmo Municípios. Ademais, constitui o DER-MG
uma autarquia, dotada de autonomia administrativa, que tem, na sua
esfera de discricionariedade, liberdade de decisão quanto a firmar
convênio com outras entidades”.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 511/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento
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Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/4/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento de Geraldo

Corrêa Machado Filho, ocorrido em 14/4/2007, em Montes Claros. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Maternidade Odete Valadares pela comemoração dos

52 anos de sua inauguração (Requerimento nº 8/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pela
comemoração dos 54 anos de sua fundação (Requerimento nº
11/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Médica de Minas Gerais pela
comemoração dos 61 anos de sua fundação (Requerimento nº
12/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sindicato  dos  Farmacêuticos do Estado
de Minas Gerais - Sinfarmig - pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento nº 84/2007, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Federação Nacional dos Farmacêuticos
pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 85/2007, do
Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Associação Mineira de Farmacêuticos do
Estado de Minas Gerais pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento nº 86/2007, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de Minas Gerais - CRFMG - pela passagem do Dia do Farmacêutico
(Requerimento nº 87/2007, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a Sra. Lúcia de Souza Ribeiro Prado,
Presidente da Associação Farmacêutica de Varginha, pela passagem
do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 109/2007, do Deputado
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Dimas Fabiano);
de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Sales Paiva, Presidente

da Associação Farmacêutica de Itajubá, pela passagem do Dia do
Farmacêutico (Requerimento nº 110/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com o Sr. Alexandre Gonçalves Sampe,
Presidente da Associação Farmacêutica de Poços de Caldas, pela
passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 111/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Jairo Francisco da Silva Júnior,
Presidente da Associação Farmacêutica de Pouso Alegre, pela
passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 112/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Juvenal Clemente de Abreu,
Presidente da Associação Farmacêutica de Três Corações, pela
passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 113/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Sr. Dimas Guimarães Nascimento,
Presidente da Associação Farmacêutica de São João del-Rei, pela
passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 114/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Faculdade de Odontologia da UFMG pelo
transcurso do centenário de sua fundação (Requerimento nº
119/2007, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com o Sr. Moacir Oliveira Lima Filho, Presidente
da Associação Farmacêutica de Governador Valadares, pela
passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 120/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Saulo José de Oliveira Camello,
Presidente da Associação Farmacêutica de Ouro Preto e Mariana,
pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 121/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Chaves Franco, Presidente
da Associação Farmacêutica do Triângulo Mineiro, pela passagem do
Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 182/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sr. Haroldo Teixeira Cordeiro, Presidente
da Associação Farmacêutica do Vale do Aço, pela passagem do Dia
do Farmacêutico (Requerimento nº 183/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Osmundo Santana Filho, Presidente da
Associação Farmacêutica do Oeste de Minas, pela passagem do Dia
do Farmacêutico (Requerimento nº 184/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Sra. Ilza Elódia B. Barbosa, Presidente da
Associação Farmacêutica de Montes Claros, pela passagem do Dia
do Farmacêutico (Requerimento nº 185/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Edilson de Magalhães Lopes,
Presidente da Associação Farmacêutica de Itabira, pela passagem do
Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 186/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Luciana Giarola Garcia, Presidente da
Associação Farmacêutica de Formiga e Pains, pela passagem do Dia
do Farmacêutico (Requerimento nº 187/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Alberis de Oliveira, Presidente da
Associação Farmacêutica de Diamantina e Região, pela passagem do
Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 188/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Rúbelio de Castro Real, Presidente da
Associação de Farmacêuticos e Bioquímicos do Circuito das Águas,
pela passagem do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 189/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Nelson Maciel Pereira, Presidente da
Associação Farmacêutica de Caxambu, pela passagem do Dia do
Farmacêutico (Requerimento nº 190/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Hilário Grossi Oliveira, Presidente da
Associação Farmacêutica de Carangola, pela passagem do Dia do
Farmacêutico (Requerimento nº 191/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);
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de congratulações com o Sr. Márcio A. Domingues, Presidente da
Associação Farmacêutica de Bom Despacho, pela passagem do Dia
do Farmacêutico (Requerimento nº 192/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Gonzaga de Moraes, Presidente
da Associação Farmacêutica de Alfenas, pela passagem do Dia do
Farmacêutico (Requerimento nº 193/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil pelos
199 anos de sua criação (Requerimento nº 208/2007, do Deputado
Dimas Fabiano);

de congratulações com a Paróquia Sagrada Família pelo transcurso
do 50º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 211/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Unimed Gerais de Minas - Unimed Curvelo
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. pelo recebimento do prêmio
Maiores de Minas (Requerimento nº 213/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Rádio Centrominas pela realização da Campanha
Natal sem Fome, em Curvelo (Requerimento nº 214/2007, do
Deputado Doutor Viana);

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
(Requerimento nº 227/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Padre Gabriel Crisciotti, Diretor da Escola
Profissional Delfim Moreira, de Pouso Alegre, pela passagem dos 90
anos de fundação dessa entidade (Requerimento nº 228/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Irmão Dino Girardelli, representante da
Congregação dos Filhos de Maria Imaculada pelos 60 anos da
presença dos Irmãos pavonianos (Requerimento nº 229/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Padre Renzo Flório, Presidente da
Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, pelos 50 anos de
presença no Brasil de seu representante na comunidade religiosa de
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Pouso Alegre, Irmão Dino Girardelli (Requerimento nº 230/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Congregação dos Filhos de Maria
Imaculada pelos 25 anos de presença no Brasil do Padre Renzo
Flório, Superior Provincial dessa Congregação (Requerimento nº
231/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o jornalista Antônio Claret Guerra pelos 21
anos de veiculação do “Jornal MG Turismo” (Requerimento nº
233/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Prefeitura de Morro da Garça pela realização do X
Encontro de Arte e Cultura ao Pé da Pirâmide do Sertão em Morro da
Garça (Requerimento nº 235/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Montalvânia pelos 55 anos
de sua emancipação (Requerimento nº 236/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Pedras de Maria da Cruz
pelos 15 anos de sua emancipação (Requerimento nº 237/2007, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Município de Riachinho pelos 15 anos de
sua emancipação (Requerimento nº 238/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Mamonas pelos 14 anos de
sua emancipação (Requerimento nº 239/2007, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Conselho Regional de Odontologia de
Minas Gerais pela posse dos novos Conselheiros e pelo transcurso
dos 40 anos de sua criação (Requerimento nº 240/2007, do Deputado
Doutor Rinaldo);

de congratulações com o Secretário de Ciências, Tecnologia e
Ensino Superior de Minas Gerais e com o Presidente da Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais, pelo transcurso do 35º
aniversário da referida fundação (Requerimento nº 241/2007, do
Deputado Doutor Rinaldo);

de congratulações com o 23º Batalhão da Polícia Militar, em
Divinópolis, pelo transcurso do seu 15º aniversário de criação
(Requerimento nº 242/2007, dos Deputados Doutor Rinaldo,
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Domingos Sávio e Neider Moreira);
de congratulações com a Casa de Caridade de Carangola pelo

transcurso de seu 100º aniversário de fundação (Requerimento nº
246/2007, da Comissão de Direitos Humanos);

de apoio ao movimento dos Defensores Públicos do Estado por
melhores salários e condições de trabalho e pela implantação da
Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado (Requerimento
nº 253/2007, da Comissão de Direitos Humanos);

de pesar pelo falecimento de Dom José Ivo Lorscheiter ocorrido em
5/3/2007, em Santa Maria (RS) (Requerimento nº 256/2007, do
Deputado André Quintão);

de aplauso à equipe da Polícia Civil que prendeu Reinaldo Cleito de
Oliveira, foragido da Justiça, acusado do assassinato de Afrânio Luiz
de Oliveira e Jucele Godinho dos Santos e da tentativa de assassinato
de Adilson de Oliveira Miranda (Requerimento nº 257/2007, do
Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Juiz Carlos Augusto de Barros
Levenhagen pelos relevantes serviços prestados à magistratura
mineira no exercício da Presidência da Amagis no triênio 2004-2006
(Requerimento nº 258/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Juiz Nelson Missias de Morais, Presidente
da Amagis, pela posse da nova diretoria dessa Associação
(Requerimento nº 259/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Mariuza Monteiro Guida, Diretora da
Escola Presidente Roosevelt pelo transcurso dos 100 anos de
fundação dessa Escola (Requerimento nº 260/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o “Jornal do Estado”, de Pouso Alegre, pelos
seus 20 anos de veiculação (Requerimento nº 261/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de Campanha -
Grupo Fernão Dias pelo transcurso do 89º aniversário de sua criação
(Requerimento nº 262/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer pelos relevantes
serviços prestados à frente da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (Requerimento nº 263/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva);
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 (Requerimento nº
267/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. José Epiphânio Camillo dos Santos,
Presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação Software e Internet de Minas Gerais, pela posse da nova
diretoria dessa Associação (Requerimento nº 268/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Superintendente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural Ar-MG - Senar Minas Gerais pelo trabalho de
formação profissional rural desenvolvido pela entidade (Requerimento
nº 358/2007, da Comissão de Política Agropecuária);

de congratulações com o Diretor-Geral do Igam pelo brilhantismo
com que tem dirigido o órgão (Requerimento nº 359/2007, da
Comissão de Meio Ambiente);

de congratulações com o Governador do Estado por seu esforço
para melhorar a segurança pública e por sua visita à Colômbia para
conhecer as experiências do país no combate ao crime organizado
(Requerimento nº 361/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Governador do Estado pelo lançamento do Centro
Administrativo de Minas Gerais, que abrigará todos os órgãos públicos
estaduais (Requerimento nº 385/2007, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 907 a
928/2007 - Requerimentos nºs 423 a 430/2007 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado João Leite -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Transporte e de Administração Pública e dos Deputados Elmiro
Nascimento (2), Antônio Carlos Arantes e Carlos Pimenta - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Rinaldo, Célio Moreira e
Antônio Carlos Arantes, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Decisões da Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado João Leite;
deferimento - Questão de ordem - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio;  deferimento;  discurso do Deputado Domingos
Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
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Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº
225/2007, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Câmara Municipal de
Coração de Jesus, comunicando a eleição e posse da nova Mesa
dessa Casa Legislativa.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF-SR Centro de Minas (3), informando que o Ministério do Turismo
prorrogou o prazo de vigência do contrato destinado à recuperação do
conjunto arquitetônico e paisagístico São Francisco de Paula em Ouro
Preto; notificando a extinção dos contratos de repasse celebrados
para beneficiar os Municípios de Jaíba e São Francisco; e prestando
informações relativas ao contrato celebrado entre a Associação
Mineira das Escolas Famílias Agrícolas e a CEF. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antônio de Padova Marchi Júnior, Corregedor-Geral do
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Ministério Público, encaminhando informações em atenção aos
Requerimentos nºs 6.870 e 6.872/2006, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
indicando representantes dessa Subsecretaria em reunião da
Comissão de Transporte relativa ao Projeto Rodoanel. (- À Comissão
de Transporte.)

Do Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos,
encaminhando material de divulgação da campanha Trabalho Infantil
Não É Brinquedo e solicitando a participação desta Casa nesse
esforço. (- À Comissão do Trabalho.)

De Ara Apkar Minassian, Superintendente de Serviços de
Comunicação de Massa da Agência Nacional de Telecomunicações -
Anatel -, enviando informações em atenção a requerimento do
Deputado Adalclever Lopes encaminhado por meio do Ofício
209/2007/SGM.

Da Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete do Secretário
Municipal de Saúde, solicitando que se marque nova data para a
presença do Secretário Municipal de Saúde em reunião da Comissão
de Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Da Secretária-Geral da Governadoria, prestando informações
concernentes ao Requerimento nº 283/2007, da Comissão de
Transporte.

Da Sra. Cleuza Maria Rodrigues Borges, Técnica da Educação,
apresentando reivindicações concernentes a isonomia salarial. (- À
Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 907/2007
Dispõe sobre a Política Pública Estadual quanto aos efeitos do

aquecimento global no tocante ao Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída Política Pública sobre os efeitos do
aquecimento global no tocante ao Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, o aquecimento global é um fenômeno
climático de larga extensão - um aumento da temperatura média da
superfície terrestre que vem se intensificando nos últimos 150 anos.

§ 2º - A mudança climática proporcionará graves conseqüências no
globo terrestre, atingindo também, o Estado de Minas Gerais, pela sua
dependência econômica na agropecuária e na agroindústria.

Art. 2º - A Política Pública de que trata o “caput” do art. 1º, tem por
objetivo orientar e sensibilizar a população mineira sobre o que vem
ocorrendo no Planeta em relação ao aquecimento da Terra, as
mudanças climáticas e suas conseqüências.

Art. 3º - A Política Pública Estadual de que dispõe esta lei, terá como
diretrizes:

I - elevar a consciência da população, para que haja uma disciplina
em relação a sua contribuição, no sentido de diminuir as
conseqüências provocadas pelos efeitos do aquecimento global;

II - proporcionar eventos institucionais nas escolas públicas
estaduais e particulares em todos os níveis de ensino, nos órgãos
públicos, nas academias e nas organizações não governamentais;

III - concientizar e orientar as comunidades em relação à poluição
dos rios, aos cuidados com o meio ambiente, ao desmatamento e aos
desastres com barragens;

IV - executar ações complementares, em caráter suplementar,
quando houver necessária ajuda à ação municipal, prestando
assessoramento técnico ao Município;

V - realizar seminários junto aos agricultores e aos pecuaristas,
setores que serão fortemente atingidos, nas diversas regiões do
Estado, para que haja contribuição em favor da agropecuária e da
agroindústria;

VI - realizar seminários com a participação de empresários, para
tratar dos resíduos poluentes, a fim de encontrar uma solução que não
devaste o meio ambiente;

VII - analisar e divulgar informações relevantes pelos mecanismos
institucionais.

Art. 4º - Exercer o controle e a fiscalização, para assegurar o seu
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cumprimento, de conformidade com o art. 3º.
Art. 5º - O Estado poderá buscar parcerias junto a associações e

entidades afins, para realização do que dispõe esta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: O motivo desta proposição vem da nossa preocupação

com os efeitos do aquecimento global na Terra, atingindo toda a
humanidade. Assim pensando, cada Estado do Brasil poderá
contribuir para que se possa mudar esse quadro, principalmente
Minas Gerais, que sempre esteve presente nas lideranças e nos
momentos políticos. Parte da natureza, já foi destruída pelo homem,
vamos nos conscientizar e ter disposição para recuperá-la, pois, caso
contrário, em futuro próximo, não teremos água, plantações, indústria
e um planeta com condições de sobrevivência, do qual Minas Gerais
faz parte. Por isso mesmo a batalha já iniciou, através do governo do
Estado, que, conforme publicação no “Minas Gerais” de 17/2/2007,
relata o encontro que reuniu autoridades e especialistas de
universidades públicas, para debater o tema: “O aquecimento global e
o papel do homem na solução dos problemas decorrentes desse
processo”. Durante o debate, comentou-se o relatório das Nações
Unidas sobre mudanças climáticas e os efeitos aplicados à realidade
sócio-econômica do Estado. Em Minas Gerais, o aquecimento
significaria, principalmente, aumento dos focos de incêndio e
problemas na agricultura, especialmente nas culturas de soja e café.
Segundo o pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, “o
aquecimento acentua os extremos, ou seja, mais chuvas em
determinados lugares e menos em outros, acarretando problemas de
inundações e secas”.

Outra possível mudança ocorre no regime de chuvas, a qual
obrigaria um redimensionamento de barragens de indústria e
mineração. Esses problemas e outros ligados à matriz energética
atual, baseada em combustíveis fósseis são os desafios a serem
enfrentados pelos mineiros neste século. A manutenção de um
ambiente sustentável só será possível através de mudanças de
atitude, tanto no nível do Governo quanto no nível individual. A meta
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do Governo é o esforço na redução do desmatamento e o apoio ao
reflorestamento. Em resumo, a mudança climática proporcionará
graves conseqüências para o Estado de Minas, que tem forte
dependência econômica da agricultura, setor que será fortemente
afetado, principalmente no Norte do Estado.

Com a redução acentuada da disponibilidade de água no solo e o
agravamento da seca, haverá maior demanda de água para irrigação.

Vamos prevenir os cidadãos mineiros sobre os cuidados com o meio
ambiente, principalmente quanto ao desmatamento, à poluição de
nossos rios, aos desastres com barragens. Como todos estamos
sendo afetados, a nossa mudança de atitude vai influenciar
decisivamente.

Assim entendemos que o projeto de lei ora proposto será mais um
mecanismo de medidas relacionadas com os impactos em nosso
Estado, contando desta feita, com a aprovação dos nobres pares.

- 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 908/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Córrego das

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

Comunitária Córrego das Pedras, com sede no Município de
Buritizeiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Córrego das Pedras, entidade sem
fins lucrativos que tem por finalidade promover o desenvolvimento da
comunidade por meio da realização de obras e ações, com recursos
próprios e obtidos por doações ou empréstimos; representar a
comunidade junto a órgãos públicos e privados no atendimento de
suas reivindicações objetivando progresso e bem-estar; proporcionar
a melhoria do convívio entre habitantes da comunidade por meio da
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integração de seus moradores; promover atividades assistenciais
diretamente ou por meio de instituições filantrópicas; conscientizar a
comunidade de suas potencialidades levando-a a responder aos seus
anseios; proteger a família, gestantes, crianças, idosos, por meio de
incentivo ao aleitamento materno; promover campanhas sobre
doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas em integração com
órgãos competentes; combater a fome e a pobreza por meio de
programas de produção de alimentos em nível comunitário e familiar;
promover a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho
por meio da realização de cursos profissionalizantes, levando-se em
conta a cultura local e regional; reabilitar as pessoas portadoras de
deficiências por meio da integração na escola e no mercado de
trabalho; divulgar a cultura e o esporte na sede da própria comunidade
ou mediante intercâmbios culturais; proteger o meio ambiente por
meio de integração de entidades afins, para promoção de campanhas
do solo e nascentes.

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 909/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.835/2005)

Dá denominação de Estrada Randolpho Martins do Amaral ao trecho
da Rodovia MGT-265, que liga a BR-040 ao Município de Desterro do
Melo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Estrada Randolpho Martins do Amaral o

trecho da Rodovia MGT-265, que liga a BR-040 ao Município de
Desterro do Melo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A homenagem que ora se pretende fazer é das mais

justas. Trata-se de dar à rodovia em epígrafe o nome do líder político
que de forma mais constante, contundente e decisiva atuou para que
a referida estrada fosse aberta, nos idos de 1912.
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Randolpho Martins do Amaral nasceu em 1856, em Desterro do
Melo. Casou-se em primeiras núpcias com Josephina Benedito de
Araújo - Fininha -, com quem teve 9 filhos, e em segundas núpcias
com Izabel Miranda - Izabelinha -, com quem teve 11 filhos. Tornou-se
um grande proprietário de terras no Município de Desterro de Melo ao
receber de seus pais, Silvestre Martins do Amaral e Maria Magdalena
de Castro, como herança a Fazenda Buenos Aires e muitas outras
terras. Mais tarde estendeu seus domínios ao herdar mais terras de
seus tios maternos, Carlos Jayme de Faria e Jovita Augusta de
Araújo, e também ao comprar de seus irmãos grande parte de seus
terrenos. Randolpho foi também grande colaborador da Paróquia
Nossa Senhora do Desterro, batizando muitas crianças e fazendo
doações financeiras que muito ajudaram aos necessitados e à
manutenção dos prédios das igrejas e capelas do Município. Em 1894
foi eleito Presidente do Conselho Distrital e exerceu a importante
função de mesário nas eleições de Deputados e Senadores de 1895,
de 1898 e de 1899. Foi nomeado Juiz de Paz por duas vezes: em
6/12/1908 e, de novo, em 14/9/1913. Randolpho Martins do Amaral,
juntamente com o Sr. Albertino Garcia Pereira - Bitico -, não mediu
esforços para que fosse construída a estrada de automóvel entre
Barbacena e Desterro de Melo, intervindo até mesmo junto ao
Governador do Estado de Minas Gerais, o Sr. Bias Fortes. Em 1912,
sua luta deu resultado, com a efetiva construção da referida estrada.

Trata-se, pois, de homenagem merecida, razão pela qual contamos
com o pleno 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 910/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 516/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de São Tiago o imóvel
que especifica.

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 doar ao Município de São
Tiago terreno urbano de 4.849,01m² (quatro mil oitocentos e quarenta
e nove vírgula zero um metros quadrados), a ser desmembrado de
imóvel de 6.517,40m² (seis mil quinhentos e dezessete vírgula
quarenta metros quadrados), registrado em 11 de novembro de 1987,
sob o nº 1-6.954, a fls. 144 do livro 2-X, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
implantação de um centro de educação infantil.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG se, findo 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, 19 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao

DER-MG em 5/11/87, pelo Município de São Tiago, com o fim de ali
se construir um acampamento do núcleo de conservação local.

Tendo em vista que o donatário utilizou apenas parte do terreno
para tal fim, estando ociosa a parte remanescente, e que o município
dispõe somente de um educandário municipal, que não atende
satisfatoriamente à demanda por serviço público de educação,
pretende agora o Prefeito de São Tiago seja esta parte do imóvel
aproveitada para abrigar o centro de educação infantil, onde deverá
funcionar também uma creche.

Note-se que este terreno dispõe de energia elétrica, água potável e
rede de esgoto, além de estar bem-localizado para esse fim, daí a sua
escolha.

Para esse plano ser efetivado, é mister que este parlamento
conceda autorização de transferência de domínio de parte do imóvel -
correspondente a 4.847,01m² - ao Município de São Tiago.

Ante o exposto, estamos certos de que os nobres colegas
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste
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 911/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.703/2006)

Declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudo e
Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

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

Estudo e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2 º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Centro Holístico de Estudo e Recuperação em

Dependências Físicas e/ou Psicológicas – Centroherd -, é uma
sociedade civil, com personalidade jurídica própria, de fins não
econômicos, que não distribui resultados, dividendos ou bonificações,
com duração por tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade apoiar as famílias e os usuários de
drogas psicoativas em tratamento, por meio de iniciativas que
dinamizem recursos para a promoção humana. Cria estratégias de
enfrentamento do problema da droga, por meio de tratamento
intensivo, isolado, cursos, reestruturação psicológica, buscando
reinserção na sociedade e no mercado de trabalho ou geração de
renda.

O Centroherd desenvolve e incentiva programas educativos para
prestar auxílio ou manter serviços assistenciais, dentro de suas
possibilidades, no que tange às necessidades sócio-econômicas dos
residentes.

Arregimenta voluntários com perfil adequado, busca parcerias e
firma convênios com entidades públicas ou privadas, para, mediante
subsídios ou doações, prestar serviços no âmbito de suas finalidades.

Sendo uma entidade de suma importânia para a comunidade onde
atua e por cumprir todos os requisitos dispostos na Lei nº 12.972, de
27/7/1998, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
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3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
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 Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 912/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.805 /2006)

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão X, com sede no
Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão X,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Grupo Espírita Irmão X é uma associação civil, de

caráter religioso, beneficente, sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica e prazo de duração indeterminado, fundada em 3/10/2000, na
cidade de Uberaba, cujos Diretores e associados prestam seus
serviços gratuitamente.

Para atingir seus objetivos, a entidade realiza sessões teórico-
práticas, bem como a assistência fraterna, isto é, favorece a prática da
caridade, sob todas as formas possíveis, de acordo com os princípios
codificados por Allan Kardec, criando tantos departamentos quantos
forem necessários aos fins propostos.

São oferecidos atualmente cortes de cabelo, aulas de evangelização
para crianças e adultos, acesso à leitura através de uma pequena
biblioteca, visitas fraternas à pessoas que não podem ir até o Grupo
Espírita Irmão X, distribuição de enxovais para mães de recém-
nascidos e alfabetização de adultos.

A entidade conseguiu a doação, recentemente, de uma área de
aproximadamente 3.705 metros quadrados, próximo ao local onde
hoje existe o Grupo Irmão X. A nova sede do Irmão X poderá oferecer
muito mais à comunidade tão necessitada, que é a dos Bairros
Maringá, Residencial 2000 e Lourdes. Serão ofertados cursos de arte,
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reciclagem de materiais diversos, informática com acesso à internet,
estética feminina, cabeleleiro, manicure e pedicure, estética facial,
confecção de enxovais para recém-nascidos, corte e costura.

Por meio dos cursos poderão ser oferecidos, de forma gratuita à
comunidade local, itens de grande importância como fraldas
geriátricas e infantis, ambulatório médico e odontológico, refeições
diárias, assistência psicológica e espiritual.

Pelos relevantes trabalhos realizados em prol da comunidade onde
atua, o Grupo Espírita Irmão X foi declarado de utilidade pública pelo
Município de Uberaba, através da Lei nº 8.985, de 5/11/2003.

Por atender a todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972,
de 27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 913/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.683/2006)

Declara de utilidade pública o AUEA - Agrupamento de Umbanda da
Estrela Azul - Templo do Senhor Caboclo da Cobra Coral, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

de Umbanda da Estrela Azul - Templo do Senhor Caboclo da Cobra
Coral, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O AUEA - Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul -

Templo do Senhor Caboclo da Cobra Coral, sediado em Belo
Horizonte e fundado em 2/5/2004, é uma associação, sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que tem por
finalidade a prática do bem em todos os meios ao seu alcance,
compreendendo: a assistência e a promoção social,
independentemente de raça, nacionalidade, cor, sexo, profissão,
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idade, condição social, credo político ou religioso.
No momento a entidade atua de forma direta em ações caritativas e

emergenciais em favor das pessoas que procuram a AUEA, com
média de atendimento de 4.000 pessoas por ano. Mister se faz
registrar que estão sendo desenvolvidos preparativos para a
constituição de uma ONG ligada à história do movimento umbandista
no Brasil, com provável parceria de bibliotecas públicas federais,
estaduais e municipais.

Existe também junto ao AUEA o Centro de Integração e Participação
Social - Cips, responsável por vários projetos desenvolvidos na
sociedade mineira, destacando-se as feiras de escambo que foram
fruto de várias chamadas nacionais por via da imprensa.

Por alcançar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972,
de 27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 914/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.766/2006)

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais de Lambari -
SOS -, com sede nesse Município.

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

Sociais de Lambari - SOS -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: No exercício de suas atividades, o Serviço de Obras

Sociais presta assistência médico-hospitalar a quantos procuram seus
serviços, oferecendo atendimento gratuito aos mais carentes.

Para executar programas nessa área, mantém e administra o
Hospital São Vicente de Paulo.

No cumprimento de seu propósito, ampara idosos em regime asilar;
desenvolve atividades educacionais na área da saúde, podendo
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manter escolas e cursos; celebra convênios com órgãos públicos e
entidades privadas.

Diante desse trabalho tão importante para a comunidade de
Lambari, 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 Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 915/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.712/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas, 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

Sete Lagoas, o imóvel constituído por um terreno com área de
20.000m² (vinte mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias,
situado na Av. José Sérvulo Soalheiro, 225, no Bairro Esperança, no
Município de Sete Lagoas, e registrado sob o nº 33.600, às fls. 68 e
69 do Livro 3-AZ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se ao desenvolvimento de serviços de interesse social ligados
aos portadores de deficiência.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se for desvirtuado o motivo de sua doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: Acatando a indicação nº 3/2006, de autoria do Vereador

Milton Saraiva, encaminhada através do Ofício nº 545/SEC/2006
assinado pelo Vereador Antônio Rogério Teixeira, Presidente da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, ação essa que contou com o apoio
do Prefeito Municipal, Leone Maciel Fonseca, apresentamos esta
proposição, que tem por escopo corrigir a situação de iniqüidade em
que a APAE de Sete Lagoas se encontra, por ser uma entidade
filantrópica que, há mais de 30 anos, vem atuando como instituição de
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atendimento e defesa de direitos das pessoas portadoras de
deficiência na região e, durante esse tempo, por meio de contrato de
comodato que é renovado temporariamente com o Estado, utilizar o
prédio cedido situado na Avenida José Sérvulo Soalheiro, 225, em
Sete Lagoas.

A APAE de Sete Lagoas é uma das mais atuantes em Minas Gerais
e no Brasil, sua diretoria, pedagogos, professores, instrutores e
funcionários são altamente comprometidos com a causa,
possibilitando ao aluno educação de qualidade, acessibilidade,
inclusão e inserção no mercado de trabalho, aproveitando suas
potencialidades e respeitando suas limitações.

O prédio, pertencente ao Estado de Minas Gerais, foi construído em
terreno doado, conforme escritura de doação, registrado no Cartório
do 3º Ofício de Sete Lagoas, pelo Sr. Abraão José Pedro e sua
esposa, Sra. Carmem Nacif Pedro, com a condição de que nele fosse
construída uma escola para crianças excepcionais. Assim, a APAE
vem exercendo suas atividades nesse local, conservando e
melhorando as instalações existentes e edificando outras instalações,
como refeitório, salas para educação infantil, fisioterapia, educação
profissional e auditório.

Há necessidade de alterar a situação existente, pois é de direito que
a APAE, que vem prestando serviços beneficentes e relevantes à
comunidade sete-lagoana, esteja ocupando um terreno com maior
segurança, para que suas construções, sejam perpetuadas e não
tragam intranqüilidade quanto à devolução do terreno ao patrimônio
do Estado, uma vez que não possui prédio próprio e vem tendo
dificuldades quanto ao recebimento de verbas de subvenção social
para a realização de obras na entidade, sabendo-se que é condição
“sine qua non” que o imóvel seja da entidade ou do Município para
celebração de convênios com essa finalidade.

Conhecendo a grandeza do trabalho filantrópico realizado pelas
APAEs de nosso Estado, esperamos a sensibilidade 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.
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PROJETO DE LEI Nº 916/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.682/2006)

Declara de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio Amor
Exigente, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Associativo de

Apoio Amor Exigente, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Grupo Associativo de Apoio Amor Exigente, de

Ituiutaba, também denominado G.A.A.A.E., é uma associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar
pessoas que tenham como objetivo dar assistência e esclarecimento,
trabalhar com o desenvolvimento e a educação da criança, do
adolescente, do jovem, do adulto e do idoso, além de fortalecer a
prevenção primária, promover e reintegrar, na sociedade, toxicômanos
e alcoólicos, por meio de orientação, prevenção e apoio às famílias e
pessoas com desajuste social, proporcionando-lhes alimento e
trabalho, saúde, educação cultural, qualificação profissional, esporte e
lazer, reatando o vínculo familiar e procurando torná-los elementos
úteis à sociedade.

Constituída de fato em 7/12/2005, é também objeto de amparo a
toda e qualquer família com problemas de relacionamento e
desajustes de qualquer natureza entre seus membros.

A entidade tem como proposta a educação destinada a pais e
orientadores como forma de prevenir e solucionar problemas
comportamentais no seio familiar, sendo os trabalhos dirigidos por
coordenadores de grupos e subgrupos treinados para esse fim.

Possui doze princípios básicos: raízes culturais; os pais também são
gente; os recursos são limitados; pais e filhos não são iguais; culpa;
comportamento; tomada de atitudes; a crise; grupo de apoio;
cooperação; exigência e disciplina; e o amor.

No Brasil, o Amor Exigente trabalha com mais de mil grupos
espalhados em quase todos os Estados, atendendo semanalmente
mais de 100 mil pessoas. A instituição atua respeitando a ética, a
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integridade, os credos religioso e político, a classe social, a raça e os
ideais de cada um, frisando sempre, em suas reuniões, que “o que se
diz, o que se ouve e quem se vê aqui, aqui permanecem”. E trabalha
sempre com a teoria de que “nada muda se eu não mudar”, ou seja ,
eu só posso mudar o comportamento do outro se mudar o meu. Os
grupos são formados desde que haja pessoas com vontade de ajudar
e serem ajudadas. Seus coordenadores também fazem trabalhos
voluntários por meio de palestras e orientação nas escolas e creches
do Município.

Por ser entidade com elevada atuação na comunidade, que vem
prestando reconhecido trabalho na área em que atua, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto
apresentado.

- 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 917/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.680/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e
Beneficente Hidro-FM, com sede no Município de Nova Ponte.

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

Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro-FM, com sede no Município
de Nova Ponte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Comunitária e Beneficente Hidro-FM é

uma sociedade civil de defesa da cidadania, baseada nos princípios
da solidariedade, do companheirismo, da cooperação e da integração
social.

A entidade atua no Município de Nova Ponte com a finalidade de
executar o serviço de radiodifusão comunitária, com o propósito de
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debater os problemas que afetam os cidadãos e que possam ser
encaminhados por iniciativa, com participação dos poderes públicos.
Desenvolve, em nome dessa coletividade, atividades e serviços
necessários para que as populações da área possam melhorar suas
condições de vida e de trabalho, dispondo de informações de
interesse e de utilidade pública, especialmente sobre economia
doméstica, abastecimento, preços e defesa do consumidor, saúde,
educação, segurança, serviços básicos emergenciais, transporte,
lazer, aperfeiçoamento profissional de recursos humanos,
comunicação e desenvolvimento cultural e artístico.

A Hidro-FM veicula uma série de programas voltados para a
comunidade local, como o Hidro Notícias (notícias da hora, fatos que
acontecem no Brasil e no mundo); Nova Ponte é Notícia na Hidro
(programas diários que colocam a população a par dos
acontecimentos da cidade); Hidro Cidadania (programas diários com
dicas de saúde, classificados, recados, anúncios de festas
beneficentes, achados e perdidos).

Por cumprir todos os requisitos legais dispostos na Lei nº 12.972, de
27/7/98, alterada pelas Leis nºs 15.294, de 5/8/2004, e 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 918/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.404/2006)

Declara de utilidade pública o Kart Clube Ipatinga, com sede no
Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Kart Clube Ipatinga,

com sede no Município de Ipatinga.
Art 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: O Kart Clube Ipatinga, com sede no Município de
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Ipatinga, tem por finalidade a realização de atividades beneficentes e
filantrópicas.

Ele objetiva atuar em âmbito regional, desenvolvendo atividades de
caráter esportivo, assistencial, social e cultural.

O clube visa, também, a promover e incentivar manifestações
cívicas e patrióticas, e a prática da direção defensiva, estimular a
prática esportiva de caracteres competitivo e recreativo, desenvolver e
estimular, em caráter federativo, a prática do kartismo.

Por essas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 919/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.492/2005)

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de
Conselheiro Lafaiete - Assodilafa, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

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

Diabéticos de Conselheiro Lafaiete - Assodilafa, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Sebastião Costa
- 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 920/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.274/2003)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Alto Paraopeba, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Sebastião Costa
- 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 921/2007
(Ex-Projeto de Lei Nº 1.242/2003)

Declara de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de
Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município.

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

e Letras de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: O reconhecimento da Academia de Ciências e Letras

de Conselheiro Lafaiete como entidade de utilidade pública
possibilitará que a citada instituição possa dar prosseguimento ao
importante trabalho que realiza nesse município, especialmente na
área cultural e literária, pois desenvolve constantes trabalhos de apoio
e divulgação dos trabalhos literários de novos e antigos escritores.

- 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 922/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.206/2003)

Inclui no currículo do ensino formal conteúdos voltados ao processo
de envelhecimento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a inclusão, no currículo do ensino

formal, de disciplinas e conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento das pessoas, com relação ao respeito e à valorização
do idoso pela sociedade, de forma a eliminar o preconceito e a
produzir conhecimentos sobre a matéria.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Notadamente o povo brasileiro não está preparado

culturalmente e socialmente para o trato com o ser humano idoso, o
que dificulta a inter-relação com o idoso, dificuldade observada
também com os obesos, os portadores de necessidades especiais,
etc., guardadas naturalmente as devidas proporções. Com o passar
dos anos, o ser humano passa por inúmeras transformações. No
processo de envelhecimento, nos tornamos gradualmente menos
ágeis, diminuem as acuidades visual e auditiva, etc., o que dificulta o
uso e o acesso aos transportes, aos hospitais, às repartições, aos
espaços culturais, às escadas, aos banheiros, etc.

A exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, onde o respeito
à integridade e à dignidade do idoso já é uma realidade, o novo
estatuto do idoso possibilitará que no Brasil ocorra a mesma evolução.

Destacamos que este projeto de lei, baseado no novo estatuto do
idoso, em seu art. 22, amenizará as dificuldades dos idosos, pois que
trata da obrigatoriedade de se inserirem, nos currículos mínimos dos
diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o processo
de envelhecimento (gerontologia), proporcionando respeito e
valorização do idoso, de forma a reduzir o preconceito e a produzir
maior conhecimento sobre a matéria, para esta e as próximas
gerações.

- 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 923/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 745/2003)

Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade, a

ser concedido à pessoa jurídica que contribuir para a assistência,
inserção social e melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima
dos sessenta anos.

Parágrafo único - Constarão no Selo a identificação do agraciado e o
número e a data desta lei, além dos dados característicos do selo.
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Art. 2º - A pessoa jurídica agraciada com o Selo poderá utilizá-lo na
divulgação de seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do Selo será de um ano, a
partir da data de concessão.

Art. 3º - O Selo será concedido nas seguintes graduações:
I - no Grau Prata, à pessoa jurídica que contribuir significativamente

ou promover campanhas de mobilização em favor de qualquer
benefício ao idoso;

II - no Grau Ouro, à pessoa jurídica que contribuir ou mantiver
instituições sem fins lucrativos as quais atendam o idoso nas áreas de
assistência social ou de saúde.

Art. 4º - A pessoa jurídica agraciada receberá o Selo do Governador
do Estado ou de seu representante, na presença do Presidente do
Conselho Estadual do Idoso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O objetivo desta lei é incentivar novas ações de

melhoria da qualidade de vida do idoso e reconhecer o trabalho já
feito por inúmeras empresas instaladas no Estado. Essas empresas
estarão contribuindo não somente para melhores condições aos
idosos, mas também estará garantindo esperança, auto-estima e
longevidade para a população mais jovem de hoje, incluindo seus
funcionários, que terão tranquilidade para o futuro.

- 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 924/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 704/2003)

Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de In centivo ao Turismo

para o Idoso, com a finalidade de estimular as empresas ligadas ao
turismo no Estado a operar com produtos voltados para pessoas
maiores de sessenta anos, mediante a adoção de preços e programas
diferenciados, nos termos desta lei.
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Art. 2° - A Secretaria de Estado de Turismo, em par ceria com a
Empresa Brasileira do Turismo - EMBRATUR - e a Associação
Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI-MG -, formará a
Comissão Técnica de Apoio ao Turismo para o Idoso, que terá a
incumbência de gerenciar o programa e habilitar as empresas
beneficiárias.

Art. 3° - Para participar do programa de que trata esta lei, a empresa
interessada deve submeter à aprovação da Comissão Técnica de
Apoio ao Turismo para o Idoso projeto operacional, no qual estejam
previstos:

I - desconto nos preços e tarifas de, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento);

II - planejamento de atividades adequadas ao idoso;
III - disponibilização de pessoal qualificado para conduzir e

acompanhar o turista idoso.
Art. 4° - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo,  após parecer da

Comissão Técnica, emitir autorização para concessão do projeto
operacional.

Parágrafo único - Constarão na autorização a que se refere o “caput”
deste artigo a qualificação da empresa participante e a da pessoa
beneficiada, o local e a data em que o benefício foi concedido e o
valor pago pelo produto turístico.

Art. 5° - Fica a empresa beneficiária do Programa E stadual de
Incentivo ao Turismo para o Idoso obrigada a apresentar,
semestralmente, à Secretaria de Estado de Turismo certidão negativa
de débito ou de parcelamento de débito, emitida pela Secretaria de
Estado da Fazenda.

Art. 6° - Somente poderá habilitar-se ao recebiment o dos incentivos
de que trata esta lei a empresa ligada ao turismo previamente
cadastrada e aprovada pela EMBRATUR, pela Associação Brasileira
de Agências de Viagens - ABAV - e pela ABCMI.

Art. 7° - A divulgação do incentivo de que trata es ta lei conterá
menção ao apoio institucional do Governo do Estado.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduz ir a alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
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Comunicação - ICMS - para até 14% (quatorze por cento) nas
operações realizadas, no Estado, por agências, equipamentos e
serviços de turismo que se enquadrarem no disposto nesta lei,
observados a forma, o prazo e as condições estabelecidas no
regulamento do ICMS.

§ 1º - A redução da alíquota de ICMS para 14% (quatorze por cento)
refere-se exclusivamente às operações realizadas com idosos, nos
termos desta lei, ficando vedada a sua aplicação a qualquer outra
operação realizada pela empresa beneficiária no mesmo período.

§ 2º - Para fins de implementação dos benefícios fiscais, fica o
Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidas em regulamentação, observado o disposto do art. 150,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, a majorar para até 30%
(trinta por cento) a alíquota do ICMS nas operações internas com os
seguintes produtos: agrotóxicos, motocicletas acima de 350
cilindradas, armas e munições, excetuando-se fogos de artifício.

Art. 9º - O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta
lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a multa de até 5.000 (cinco
mil) UFIRs.

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, 19 de abril de 2007.
Walter Tosta
Justificação: A proposição em tela tem por finalidade instituir o

Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso, mediante a
concessão de benefícios fiscais às empresas de turismo que ofereçam
produtos com preços e programas diferenciados a pessoas acima de
60 anos. Tal medida terá reflexos positivos em toda a cadeia produtiva
do turismo, uma vez que aumentará a oferta de viagens para idosos
em Minas Gerais e no Brasil e incrementará o setor, ajudando no
combate ao desemprego e na arrecadação de tributos.

Devemos considerar ainda que, conforme dados do último censo do
IBGE, a população de idosos do Brasil tem crescido. Esse dado é um
importante fator de motivação para as empresas aderirem ao
consumidor em expansão, com demanda de serviços o ano todo.
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O Projeto em questão sem dúvida criará uma alternativa adequada
para um possível aproveitamento da mão-de-obra ociosa, nas regiões
de potencial turístico; além disso, beneficiará diretamente os idosos -
que, em sua maioria, têm renda baixa e se vêem privados de
participar de viagens turísticas - e proporcionará uma melhor
qualidade e incentivo de vida. Assim, conto com a aprovação desta
proposições pelos nobre pares.

- 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 925/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.421/2006)

Declara de utilidade pública o Centro Social Renascer, com sede no
Município de Contagem.

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

Renascer, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: O Centro Social Renascer tem por objetivo a

assistência social beneficente gratuita, a dedicação aos menos
favorecidos e a promoção da cultura e de atividades espirituais.

Pretende promover o desenvolvimento integrado da sociedade por
meio de assistência médica, psicológica, dentária e ambulatorial e
objetiva organizar fundações para fins sociais, culturais e filantrópicos:
educação, asilos, centro de recuperação para viciados e
toxicomaníacos.

Por essa razão, 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 926/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.758/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
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Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no
Município de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Córrego do

Atalho e Vigilatos encontra-se em pleno e regular funcionamento
desde a sua fundação, ocorrida em 19/3/86, no Município de Formiga.

Conforme previsto no art. 2º de seu estatuto a Associação tem por
finalidades, entre outras: prestar assistência social a grupos
vulneráveis, combater a fome e a pobreza por meio de campanhas de
distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de construção;
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, pela
promoção de cursos profissionalizantes.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e terá a
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral e não remunerados pela
função que exercem.

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

- 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 927/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.775/2006)

Declara de utilidade pública a Irmandade do Congado do Rosário -
Icor -, com sede no Município de Formiga.

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

do Rosário, com sede no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: Fundada em 9/12/81, a Irmandade do Congado do

Rosário - Icor - está situada na Rua Antônio Basílio, 193, Bairro
Rosário, na cidade de Formiga. Sua diretoria é composta por
membros de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela
função que exercem.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que tem como principais finalidades a assistência social a grupos
vulneráveis, o combate à fome e à pobreza, por meio de campanha de
distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de construção, e
ajuda a pessoas carentes nas suas necessidades básicas, conforme
previsto em seu estatuto.

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

- 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 928/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.795/2006)

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Cunhas,
com sede no Município de Formiga.

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

Rural de Cunhas, com sede no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: O Centro Comunitário Rural de Cunhas, fundado em

27/7/78, está sediado na Rua Principal, Distrito de Cunhas, no
Município de Formiga. É uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que não remunera seus dirigentes pelos cargos que
exercem.

Entre suas finalidades, conforme disposto no estatuto do referido
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Centro, podemos citar, por exemplo, a prestação de assistência social
a grupos vulneráveis; o combate à fome e à pobreza por meio de
campanhas de distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de
construção; a proteção à saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso; e o desenvolvimento de atividades promocionais, culturais e
recreativas.

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

- 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 423/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre o
andamento do inquérito policial em que figura como vítima o Sr. João
Paulo Ferreira Arantes, assassinado no Município de Cruzília, em
julho de 2006. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 424/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja encaminhada à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos da Mulher cópia das notas taquigráficas da reunião de
12/04/2007, bem como pedido de providências sobre a denúncia de
ameaça apresentada por Denise Teixeira de Lima.

Nº 425/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja encaminhada ao Juizado Especial Criminal - 2ª Secretaria - da
Comarca de Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da reunião
de 12/04/2007 bem como pedido de providências sobre a denúncia de
ameaça apresentada por Denise Teixeira de Lima.

Nº 426/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Colegiado das Corregedorias de Minas Gerais
pedido de providência para apuração de possíveis práticas de tortura
a presos da Penitenciária Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das
Neves, conforme denúncias apresentadas a esta Comissão.

Nº 427/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis e militares
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que menciona, em razão de sua participação em operação policial, no
dia 8/3/2007, na qual prestaram atendimento ao Sr. Renato Sucasas
Delgado Santos.

Nº 428/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Major Franklin de Paula
Silveira por sua posse no Comando do 10º Batalhão da PMMG, em
Montes Claros.

Nº 429/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos bombeiros militares a
seguir relacionados, em razão de sua participação nos partos dos
bebês Vitória e João Hugo, ocorridos no dia 5/4/2007: Edwilson
Nunes, Ademir José Lopes e Daniel Moreira de Moraes.

Nº 430/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de providência ao Governador do Estado com
vistas à implementação da política remuneratória dos profissionais da
educação.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e do Deputado João Leite.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Transporte e de Administração Pública e
dos Deputados Elmiro Nascimento (2), Antônio Carlos Arantes e
Carlos Pimenta.

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

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas, pessoas
que nos visitam hoje, telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde.

É um prazer voltar a esta tribuna para dizer que estivemos presentes
à reunião com o Ministro da Saúde, o Sr. Temporão, junto à Comissão
de Saúde desta Casa.

Foi uma reunião importante que contou com a presença de várias
autoridades, como o Secretário de Estado de Saúde. Vimos o
programa de governo do Ministro Temporão para os próximos quatro
anos. Ex-membro da equipe do Ministro Saraiva, sanitarista, pessoa
muito bem-preparada para assumir o cargo e continuar os trabalhos,
ele nos informou sobre os programas do governo. Tudo é muito bom
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para a prevenção, a atenção e a promoção à saúde no País. Naquela
manhã, percebemos que a atenção ao doente ainda é um fator
preocupante. Se as coisas continuarem como estão, a atenção ainda
ficará em segundo plano. Sabemos que é preciso se preocupar com a
prevenção e a promoção à saúde, sendo esta compreendida como
uma boa dieta, convivência e prática de esportes. Por outro lado, há
filas crescentes de doentes que aguardam cirurgias e exames.

Temos a certeza de que a única saída é a regulamentação da
Emenda à Constituição nº 29, que estabelece gastos com a saúde. O
governo federal faz um programa de bolsa de saúde, que é muito bom
e importante para as pessoas menos favorecidas, mas coloca aquilo
como dinheiro da própria saúde; faz uma rede de esgoto e coloca
aquilo como gasto com saúde. Tudo bem que essas atitudes
melhoram a condição de saúde das pessoas, mas é preciso definir
quais são os gastos diretos com esse setor, pois somente assim
haverá dinheiro para nos preocupar com os doentes.

Durante visita a Minas Gerais, o Ministro não citou o sério problema
das filas e dos leitos hospitalares - a cada dia, menos leitos são
disponibilizados para atender os doentes. Na minha cidade, por
exemplo, os pacientes ficam dois anos na fila para fazer cirurgia de
vesícula ou de hérnia, ou meses para fazer um exame. E nessa
reunião sobre a atenção à saúde num Estado como Minas Gerais, que
contou com a participação de várias autoridades dos governos federal
e estadual, não foi citada a preocupação com esse fator. Como
médico e Vice-Prefeito de Divinópolis, convivemos com essa situação
há muitos anos e sabemos que está para chegar o “apagão” da
saúde, como citado aqui por vários colegas. Tenho a certeza de que
as coisas vão piorar muito.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Obrigado, Deputado
Doutor Rinaldo.

V. Exa. faz um relato preciso da vinda do Ministro Temporão ontem
a Minas Gerais. Ele passou o dia em Belo Horizonte. Tivemos a
oportunidade de participar de reunião na Secretaria de Estado de
Saúde, chefiada pelo Secretário Marcus Pestana. V. Exa. aborda o
aspecto principal, que aliás foi considerado prioridade pelo Ministro
Temporão, depois da posição de consenso da Comissão de Saúde: a
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regulamentação da Emenda à Constituição nº 29.
Todos os graves problemas de saúde que afligem o nosso Estado e

o nosso país não são decorrentes de falhas administrativa nem
política no sistema. Elas são decorrentes basicamente da falta de
recursos financeiros para permitir o funcionamento eficiente do SUS.

Nessa questão, meu caro Deputado Doutor Rinaldo, o próprio
Ministro foi enfático, ao afirmar a todos nós que a sua prioridade será
a regulamentação da emenda. E ainda mais, que, se a emenda vier a
ser regulamentada neste ano, serão injetados por ano
aproximadamente mais R$10.000.000.000,00 no sistema de saúde.
Quando nos referimos a esse assunto, que, aliás, é crucial, estamos
apenas levantando a questão do custeio da saúde, sem falar nos
investimentos que o sistema necessita para prestar um bom
atendimento à população.

Deputado Doutor Rinaldo, parabéns pelo pronunciamento.
O Deputado Doutor Rinaldo - Deputado Carlos Mosconi, obrigado

pela intervenção. A nossa preocupação é realmente essa. Vim a esta
tribuna para dizer aos nossos colegas Deputados que estou
formulando um requerimento que será dirigido ao Presidente, com o
intuito de encaminhar à Câmara dos Deputados um ofício ou outro
requerimento, a fim de que se tomem providências o mais rápido
possível para regulamentar a Emenda à Constituição nº 29.

Já estamos ouvindo falar sobre isso. Pode haver até um movimento
nacional. Minas Gerais leva isso adiante. Discutimos esse assunto
hoje na Comissão de Saúde e entramos em contato com outras
Assembléias Legislativas estaduais, a fim de que haja um movimento
nacional para regulamentá-la. Se esperarmos do Executivo essa boa-
vontade para que haja essa emenda... Para o nosso Presidente,
quanto mais demorar, melhor será, pois terá mais liberdade para
trabalhar o Orçamento.

Acredito que chegamos a um ponto crucial. Precisamos dessa
emenda, pois são R$10.000.000.000,00 a mais para a saúde que
possibilitarão atenção maior ao doente. Tenho a certeza de que o
Programa de Saúde da Família - PSF - é o melhor programa de saúde
pública existente hoje no Brasil. Sou um estudioso do PSF. Em
cidades como Várzea da Palma e Belo Horizonte já há uma cobertura
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total do PSF. A cobertura que pega 75% da população é uma
cobertura total. Os outros 25% são de pessoas que possuem plano de
saúde e optam por uma medicina particular. Uma cobertura de 75% é
a cobertura total do serviço oferecido pelo Ministério da Saúde e pela
OMS. Em algumas cidades ainda não se iniciou o PSF; em outras, o
programa está muito atrasado. Cito Divinópolis, grande cidade,
cidade-pólo, sede de uma macrorregião em que, há dois anos e meio,
nada se investiu, nem se implantou nenhum PSF. Isso parece um
absurdo.

O nosso colega Inácio, de Pará de Minas, é um defensor do PSF.
Como Prefeito dessa cidade, implantou, se não me engano, 18
equipes do PSF num período de seis anos. Isso é respeito à sua
população.

Em Divinópolis - aliás, tenho dito isso outras vezes -, em quase dois
anos e meio da nova administração, nenhuma equipe foi instalada em
nossa cidade. É o melhor programa de saúde pública existente no
País.

Aproveito a oportunidade para dizer que já está na hora de nós -
governos federal, estadual e municipal - criarmos o PSF 2. Muitos
Municípios ainda não têm o PSF completo. Repito: está na hora de
criarmos um PSF 2. O que é isso? Hoje o PSF cita o número de
equipes numa cidade de acordo com seus habitantes. Para 3 mil a 4
mil habitantes, há uma equipe com um médico, um enfermeiro, um
odontólogo, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários. Como
seria o PSF 2? Uma equipe especializada para “n” equipes de PSF.

Observamos que, na sua atenção básica, o PSF funciona. O médico
atende às pessoas naquela localidade, resolve os problemas de
hipertensão, diabetes, parasitose e faz a medicina preventiva,
orientação sobre dietas e promoção da saúde. Todavia, no momento
em que o paciente precisa de um encaminhamento e de uma
avaliação neurológica, cirúrgica e cardiológica, aí o programa pára e
ele precisa entrar numa fila, que dura meses. Muitas vezes a
dificuldade de um exame e de uma consulta atrasa diagnósticos
importantes, como, por exemplo, o de câncer.

Precisamos agora implantar um PSF 2. A partir de “n” equipes, o
Município já precisa ter uma equipe com especialistas no PSF. É claro
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que nem todas as equipes terão especialistas, mas “n” equipes já
merece um ortopedista, um cirurgião, um neurologista e um
cardiologista. Assim teremos um PSF completo, e com uma atenção
aos exames complementares.

Sabemos que hoje um colega do nosso Deputado Paulo Cesar
precisa fazer uma biópsia para um diagnóstico importante, mas não
consegue fazê-la. Não consegue atenção em tempo hábil para um
diagnóstico importante. Somente com a regulamentação da Emenda à
Constituição nº 29 teremos dinheiro para dar atenção ao doente. Há
dinheiro, e é mesmo muito importante, mas temos de batalhar. Pedirei
a assinatura de todos os colegas nesse requerimento para iniciarmos
um trabalho no âmbito de Minas Gerais, e que cresça em âmbito
nacional.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Doutor Rinaldo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
quero cumprimentar o Deputado Doutor Rinaldo por fazer essa
defesa. Começar, mais uma vez, por Minas Gerais um grande
movimento a fim de que leve a todas as Assembléias do Brasil, para a
aprovação da Emenda à Constituição nº 29, tão importante para a
saúde de Minas.

Participei hoje da Comissão de Saúde com o nobre Deputado
Doutor Rinaldo e o Deputado Carlos Mosconi, na qual receberam a
denúncia sobre uma pessoa que está necessitando de um tratamento,
mas não o está conseguindo, isso na cidade de Juatuba.
Coincidentemente, ontem recebi uma denúncia e, hoje também, uma
outra pessoa que estava precisando de uma intervenção em
Divinópolis, como foi dito pelo nobre Deputado. A pessoa precisa
urgentemente se submeter a uma biópsia pela suspeita de um câncer
de pulmão, mas não a está conseguindo. É um absurdo o que está
acontecendo na saúde pelo SUS em Minas e no Brasil.

Quero fazer coro e apoiar o seu movimento, caro Deputado Doutor
Rinaldo. É preciso fazer alguma coisa. Temos realmente de começar
por Minas, porque a situação neste Estado é crítica. Falei também
sobre isso na reunião pela manhã, quando uma pessoa da cidade de
Perdigão precisou de uma internação em Divinópolis e não a
conseguiu. O problema não é de Divinópolis, pois ela é uma cidade-
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pólo. Todas as cidades da região encaminham seus pacientes para
Divinópolis, quando não vêm a Belo Horizonte. Então, a pessoa
precisou ser internada em Divinópolis, mas, não conseguindo, o
marido apavorado disse que pagaria particular. Isso sem ter condição
nenhuma, somente para tentar salvar a esposa, que ficou internada 30
horas no hospital. Quando concluíram que não havia recursos naquele
hospital, transferiram a paciente para Ribeirão Preto. O hospital
apresentou uma conta de R$3.600,00, mais R$4.500,00 de UTI móvel,
para a transferência da paciente para Ribeirão Preto. Porém ele não
tem como pagar, pois não tem condição nenhuma. Temos de ajudar
esse povo sofrido da nossa Minas Gerais. Parabéns, Doutor Rinaldo!

O Deputado Doutor Rinaldo - Muito obrigado, Deputado Paulo
Cesar. Precisamos do apoio da Assembléia para esse movimento,
para termos esse dinheiro a mais para uma atenção ao paciente que
precisa de exames, de tratamento, mas não os consegue, a fim de
diminuir o sofrimento de pessoas que se encontram na fila e não têm
atenção.

Sr. Presidente, ao voltar a esta tribuna, não poderíamos deixar de
citar também a greve dos Defensores Públicos. Todos aqui já se
pronunciaram a favor. Trata-se um movimento que está deixando
pessoas carentes sem atendimento. Temos certeza de que os
Defensores estão ansiosos para voltar ao trabalho. É o que eles
gostam de fazer, é o que fazem bem feito. Já visitei o trabalho deles
em minha cidade, Divinópolis, e vi a competência e a dedicação de
todos. Pessoas carentes estão sem esse serviço. Estamos novamente
falando em defesa dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que
precisam voltar a trabalhar.

Todo homem gosta de trabalhar. Todo homem que se forma e tem
algum trabalho a fazer precisa retornar a ele. Esperamos que os
Defensores possam voltar ao seu trabalho o mais rápido possível.
Precisamos chegar a um consenso, a uma proposta viável para o
Estado de Minas Gerais e para o trabalho dos Defensores Públicos,
que são impedidos de ter outra atividade. Nós, médicos, ganhamos
muito pouco pelo SUS, mas temos o direito de atender em consultório
particular. Os Defensores Públicos são limitados ao trabalho na
Defensoria Pública. Deixo aqui, mais uma vez, nossa fala de apoio ao
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movimento dos Defensores Públicos. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

todos que acompanham os trabalhos da Assembléia pela TV
Assembléia, venho a esta tribuna hoje para uma manifestação em
defesa da vida. Era de se prever que a liberação do aborto em
Portugal viesse recrudescer manifestações favoráveis à instituição
dessa prática também no Brasil. O sinal verde vem do próprio Ministro
da Saúde, José Gomes Temporão, que já defende a abertura do
debate sobre o direito de a mulher interromper a própria gravidez.

Além de deixar claro sua posição favorável à mudança na lei,
Temporão vem propor que a questão seja discutida em plebiscito,
posição defendida pelo Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
que já havia tomado a dianteira nessa questão.

Não ignoro que, por princípio constitucional, o Estado é laico, mas é
lamentável perceber que, em alguns países, o Estado tem abraçado
essa causa, muitas vezes passando por cima do desejo da maioria,
como aconteceu em Portugal, onde o resultado do plebiscito, contrário
ao aborto, foi ignorado.

O risco de termos a liberação do aborto no Brasil avizinha-se
perigosamente, contemplando grupos e segmentos que há anos
aclamam com vigor a institucionalização desse crime no Brasil, a
pretexto de defender a saúde da mulher ou de respeitar seu direito de
pôr ou não filhos no mundo.

A descriminalização do aborto já se afigura como quase certa no
País, onde tantos, movidos por ambições diversas e desprovidos de
bom-senso, defendem também a liberação da venda da maconha. Ao
que parece, estamos propensos a buscar nas fórmulas menos
trabalhosas a solução para questões que têm raízes na estrutura
social e educacional deste país.

E, em breve tempo, a continuarmos buscando na liberalização do
crime a solução de conflitos e o abortamento de situações que não
convêm ao Estado, logo surgirão vozes na defesa também da venda
indiscriminada da cocaína, do “ecstasy”, a pretexto de esvaziar o
crime organizado, de minar o narcotráfico. E logo haveremos de
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condescender com as mulheres que desejarem interromper a vida dos
filhos que nascerão com anomalias, como a Síndrome de Down.

É de se perguntar onde reside o limite para as ações do homem em
sua moralidade, no seu temor a Deus. Ou será que Deus está
perdendo definitivamente espaço na sociedade contemporânea?
Primeiro, o divórcio, defendido até transformar-se em situação comum
em todo o mundo. E daí? A modernidade resolveu a vida de adultos,
mas herdamos uma legião de adolescentes desestruturados. A
instituição Igreja Católica foi vencida.

O aparente e inevitável caminhar na direção ao consentimento
institucionalizado do aborto não ameniza, no entanto, o horror desse
ato, que deixa marcas profundas no aspecto emocional de tantas
mulheres arrependidas de seu ato em um momento de desespero,
seja por falta de meios para alimentar mais uma boca, seja por medo
da não-aceitação pela família.

É sabido que uma gestante pode sofrer variações emocionais que
tiram dela o equilíbrio, aumentando seus medos, inseguranças,
levando-a à depressão, até. Geralmente, é nesse estado de
perturbação que ela se decide pelo aborto. E esse é um fato a se
considerar.

Os meios anticonceptivos estão aí, em variadas fórmulas, e já que a
liberação sexual é irreversível no mundo, que nós, legisladores,
autoridades de saúde, cuidemos para que todos os instrumentos
sejam usados para ajudar as mulheres a se proteger.

Ao defender a descriminalização do aborto no País, estamos
rompendo com valores que secularmente norteiam o cristianismo e
estaremos estabelecendo valores próprios e convenientes, em
contraposição a um dos mandamentos de Deus, que é não matar.

Ao cristão católico ou de qualquer outra religião há de ser
preocupante a defesa do aborto e a proliferação de sua prática no
Primeiro Mundo, porque ela esvazia o conceito de Deus. É triste a
constatação de que o homem hoje se preocupa menos com a verdade
a ele deixada por Cristo e mais em tornar-se igual, para não parecer
alienado. É triste constatar que uma busca insaciável pela liberdade
ponha em lados opostos a fé e a mulher.

A liberdade de praticar aborto é o preço principalmente da liberdade
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sexual que se instalou no mundo a partir do século XX, e hoje
queremos estancar, com o assassinato de fetos, o produto do prazer
buscado com irresponsabilidade e descomprometimento.

A banalização da violência, do crime está ganhando espaços no
mundo e, no meu entender, a expansão da prática do aborto é só
mais uma manifestação dessa realidade. Mais fácil parece arrancar do
ventre o que incomoda do que lançarmos mãos de novas políticas
públicas e publicidade, maciça e constante, de alerta aos jovens sobre
os danos que uma gravidez indesejada pode lhes causar vida afora.

Por trás da liberação do aborto em Portugal há o desejo dessa
nação de seguir o exemplo das irmãs nações européias. E, no Brasil,
o fato de um País de tradição católica, cristã, responsável pela nossa
cristianização, como Portugal, haver liberado o aborto parece ter-nos
libertado de repente do receio ou compromisso com a verdade cristã.

Somos muito pouco para entendermos a profundidade dos mistérios
de Deus e assimilarmos o projeto do Criador para o homem, mas
sabemos que um feto com poucos meses de gestação já manifesta
instinto de sobrevivência quando ameaçado em sua integridade física.
Daí não podermos ignorar o inevitável questionamento: onde a vida se
inicia? Seria no ato da concepção ou não? Não sabemos, não
saberemos.

No campo espiritual, vivemos de incertezas, mas movidos pelas
sensações e fé. E pela fé acreditamos que Deus existe, que Ele
permite que nasçam pessoas inteligentes, outras com
comprometimento mental, e mesmo com dano encefálico, bonitas,
feias, simpáticas, antipáticas, gênios e portadores de deficiência
mental.

Acreditando que nenhuma folha cai sem que ali se manifeste a
vontade de Deus, então, haveremos de crer que também as
deformidades físicas e psicológicas que tantos trazem do ventre
materno é a vontade de Deus manifesta. E decidirmos sobre o direito
de nascer é interferir sobre o plano do Criador.

E se aceitamos como verdade os Dez Mandamentos, os
ensinamentos de Cristo, não podemos compactuar com aqueles que
defendem o aborto em casos de estupro ou sob o argumento de que
sua caracterização como crime induz as mulheres à procura de
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clínicas clandestinas e ao risco de morte.
Nossa posição em relação ao aborto, infelizmente, há de ser

inflexível, de intolerância até mesmo nessas circunstâncias, por
coerência religiosa, por respeito à vida. Dizer-se cristão e concordar
com a prática de tão abominável conduta é incoerente. Ou seguimos
os mandamentos de Deus e acreditamos nos ensinamentos cristãos
de que nenhuma folha cai sem que o Criador assim o deseje ou nos
definamos todos ateus.

O que não nos é mais possível é dizer-nos crentes em Deus e
termos uma lei terrestre que contrarie frontalmente seus
ensinamentos. Então, deixemos de hipocrisia. Não podemos colocar
Deus onde queremos e onde achamos conveniente. Ou estamos com
Ele ou estamos sem Ele.

Por trás da defesa do aborto está o desamor e o desrespeito à vida.
Entender o aborto como prática aceitável é romper definitivamente
com a crença da existência de Deus. E não importa que o mundo
inteiro venha a aderir a essa prática, pois não seremos menos se
mantivermos nossas convicções religiosas e morais a esse respeito.

Tenho convicção de que o povo mineiro saberá reagir com um não
às pretensões de se institucionalizar o aborto neste país. Estou certo
de que Minas Gerais dará o exemplo de seriedade cristã, de
preservação da fé e rebaterá a intenção daqueles que querem
substituir pelas suas as leis maiores.

Cabe-nos, companheiros desta Casa, desencadear uma ação
arrojada de repúdio a esse insano propósito e fazer neste Estado uma
corrente em favor da vida.

Vivemos em um país abençoado, dos mais bonitos, somos um povo
de tradição humanista, somos alegres, gostamos de nos abraçar,
gostamos do afago e, se tivermos percepção aguçada, vamos
perceber que Deus tem um carinho especial por este país. Lutemos,
pois, pela vida, lutemos pela defesa do direito de nascer.

Vamos lutar unidos para que haja políticas públicas para atender a
mulher. No caso da aprovação do aborto, de se matar a criança no
ventre, não poderemos interferir.

Hoje, no Brasil, a saúde está tão precária que não há condições de
cuidar sequer de uma dor de barriga, de atender uma pessoa com
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febre, mas querem equipar hospitais para matar uma criança inocente
no ventre da mãe. Como eu disse, as conseqüências para a mulher
são diversas. Precisamos apoiar as mulheres por meio de políticas
públicas, psicólogos, psiquiatras, enfim, em todos os estágios,
fazendo também a conscientização da juventude. Há pessoas que
acreditam que nunca acontecerá com elas e que, caso ocorra, irão
resolver tirando, matando. As coisas não são por aí.

Essa situação se instalou em Portugal. Agora, vimos a manifestação
do Ministro da Saúde, que é favorável. Nós, que defendemos a vida e
a família, não podemos de forma alguma ficar calados. Temos que
lutar para que a vida seja respeitada. Que as mulheres tenham uma
atenção especial nos níveis municipal, estadual e federal. Se, quando
a mulher tiver alguma dificuldade com o feto, ela acreditar ser mais
fácil tirar, matar, será fácil acabar com a vida de algumas crianças. Já
vimos em vários debates nesta Casa, na Comissão de Saúde e na
Especial de Transtorno Mental e Autismo, o amor e o carinho que os
pais têm pelas crianças, pelos portadores da síndrome de Down, de
deficiências, de transtorno mental e autismo. Não é matar que irá
resolver. Precisamos de políticas públicas para dar atenção e todo o
atendimento necessário para todas as mulheres. Muito 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, estou nesta tribuna para
comunicar meu retorno ao PSC e agradecer a acolhida que tive no
PFL, hoje Democratas. Como há dúvidas pairando no meio político,
nos partidos, preferi voltar ao PSC e dar continuação ao meu trabalho
ao lado dos queridos Deputados Fábio Avelar, nosso Líder maior na
Assembléia, e Antônio Genaro; do meu Presidente Geraldo Faria e do
Presidente Nacional, Vítor Nósseis. Agradeço muito minha acolhida.

Continuaremos trabalhando. Na Assembléia, defendendo nosso
pensamento, nosso rumo é principalmente o da defesa do setor
produtivo, pois, com renda e desenvolvimento, o cidadão cria sua
família, coloca seu filho na faculdade, enfim, dá condições dignas de
vida. Hoje, tenho uma grande preocupação, principalmente no que se
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refere ao produtor rural.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Antônio Carlos

Arantes, é com uma grande satisfação que o recebemos no PSC,
agora com três Deputados. Saliento a importância de sua presença no
partido, com sua liderança e conhecimento.

Saliento também que, em todo o período em que convivemos no
PSC, você sempre contribuiu para o crescimento do nosso partido.
Naquela oportunidade, sua saída foi muito serena e tranqüila, tendo
sido compreendida por todos os seus colegas. Agora, seu retorno é
motivo de alegria, e o PSC se sente fortalecido com três Deputados
nesta Casa. É mais um incentivo na busca do nosso crescimento no
Estado de Minas Gerais. Em nome da nossa bancada, do nosso
Presidente e do PSC, manifesto nossa alegria em tê-lo de volta, na
certeza de que V. Exa. contribuirá muito para nosso crescimento. Seja
bem-vindo.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado. A crise assola o
setor produtivo, principalmente no campo. A partir de discussões
fortes no Sul de Minas, em Santa Rita e São Sebastião do Paraíso,
chegamos à Faemg e à Assembléia. Houve um debate sugerido por
nós e apoiado por esta Casa, principalmente pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial. Foi importante, pois o povo da
região veio, Minas veio, unificando seu pensamento e mostrando que
a crise no setor produtivo é muito séria.

A partir daí, surgiu a Carta de Minas, assinada pelos Deputados da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por outros
Deputados e pelas entidades que representam o setor rural - Faemg,
cooperativas, sindicatos rurais. Solicitamos uma audiência com os
Ministros Reinhold Stephanes e Walfrido dos Mares Guia, o qual é
mais próximo do Presidente Lula e, talvez, o mais forte em termos
políticos. O Deputado Carlos Melles sugeriu que essa audiência
ocorresse rapidamente, e o Ministro nos recebeu. Os Deputados
Chico Uejo, Padre João, Elmiro Nascimento e este Deputado
formamos uma comissão e fomos a Brasília. Estavam presentes
também vários Deputados Federais, liderados pelo Deputado Carlos
Melles, e os Senadores Eduardo Azeredo e Gérson Camata, além dos
setores ligados à Faemg, à CNA e a cooperativas. O Ministro nos
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recebeu bem, o Deputado Carlos Melles apresentou os números,
entregamos a Carta de Minas, com nossas reivindicações e
mostrando o tamanho do problema. Sentimos que o Ministro foi muito
receptivo, e propôs que façamos nova rodada de discussão com a
área técnica dos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e com os
representantes do setor produtivo. Fiquei feliz, e estamos animados
para buscar uma solução para amenizar essa grave crise que assola o
setor rural, principalmente os produtores de café e leite. Todo o setor
passa por dificuldades enormes e sofre a cada dia mais. A renda é tão
baixa que a maioria dos produtores rurais não tem condições de dar
dignidade à família, manter a propriedade, ter equipamentos de
qualidade nem pagar uma faculdade para os filhos. Está-se criando
uma nação de jovens sem acesso ao direito de estudar, de formarem-
se e ter de uma vida com qualidade.

Nós, da Comissão de Agricultura - aproveito para cumprimentar
mais um amigo, o Deputado Getúlio Neiva, que muito tem contribuído
com os trabalhos -, estamos felizes com os resultados e esperamos
cumprir o nosso dever. Vamos trabalhar muito, pois temos muitos
desafios a superar.

Gostaria de complementar as palavras do Deputado Célio Moreira.
Também sou católico praticante e, quando se fala em aborto, fico
impressionado com a coragem do ser humano de matar um ser
indefeso. É um absurdo os números relacionados com a questão do
aborto. Na segunda-feira, vi uma entrevista do Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão. A repórter lhe fez uma pergunta que o
apertou: “O senhor é a favor ou contra o aborto?”. Ele se saiu até bem
na reposta, mas nós, que somos convictos do que pensamos quanto à
questão do aborto, não a aceitamos. Ele disse que todos são contra o
aborto. Se ele é contra o aborto e se todos nós somos contra, por que
propor uma discussão profunda nesse sentido? Não temos o que
discutir: aborto não tem de existir. O ser humano, como disse o
Deputado Célio Moreira, foi feito por Deus desta forma, e, se
acreditamos nisso, essa é a realidade, portanto temos de defender a
vida.

Hoje, neste país, segundo a OMS, pratica-se mais de 1 milhão de
abortos, e mais de 400 mil mulheres morrem por causa desse ato.
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Acredito que essa questão seja muito mais de saúde pública, de
desenvolvimento. Temos de trazer renda para as famílias, para que
tenham oportunidade e condições financeiras de alimentar e deixar vir
ao mundo a criança que foi gerada, mesmo sendo indesejada, para
que uma vida possa ter seguimento.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizá-lo
principalmente por esse ponto do seu pronunciamento. Considero que
a questão é complexa, preocupante e foi apresentada num momento
impróprio para avaliação.

Ontem, no meu programa de televisão, tive a oportunidade de falar a
respeito disso. Creio, assim como V. Exa. também o crê, que, pelo
fato de o Brasil ser um país cristão, que ainda preserva e conserva
valores, principalmente os familiares, essa proposta não vingará. Se,
porventura, ela continuar, quero não só apartear o colega, mas
também, nessa mesma empreitada deste Parlamento, levantar-me
contra essa idéia absurda.

Há uma informação da Kaiser Foundation - não sei se é precisa,
questiono-a um pouco, embora seja uma fonte fidedigna -, dizendo
que, nos Estados Unidos, são 3.900 abortos por dia, e, no Brasil,
chegamos à casa de 5 milhões de mulheres que fazem aborto todos
os anos. Parece-me que há um equívoco, mas não vou me ater à
questão da quantidade, mas sim às questões moral, ética e religiosa
que o assunto requer. Precisamos nos levantar contra isso. Faço uma
brincadeira com respeito ao proponente do plebiscito: ele, como bom
temporão, não deveria fazer discurso em favor do aborto.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, quero parabenizá-lo pelo trabalho e pela dedicação que V.
Exa. tem demonstrado, nesta Casa, ao defender os interesses da sua
região. O senhor é um Deputado que corre atrás e, sem dúvida,
representa muito bem toda a região.

Quando lemos o jornal, assistimos à televisão e escutamos o rádio,
Deputado Antônio Carlos Arantes, verificamos que a imprensa insiste
na questão do aborto legal. Não existe aborto legal no Brasil. “Ah, o
aborto legal, nos casos de risco de vida da mãe ou de estupro...”. Não
é permitido o aborto. Nesses casos, o aborto não é punível. E insistem
em dizer que se trata de aborto legal. O aborto é crime, mas não é
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punível nos casos de risco de morte da mãe e de estupro.
Gostaria de comunicar ao Plenário - estive com nosso Presidente e

com o Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Carlos Mosconi -
que apresentamos um requerimento criando nesta Casa a Frente em
Defesa da Vida e contra o Aborto. Não sei se V. Exa. já o assinou e
gostaria que o Deputado Vanderlei Miranda, que deixou aqui a sua
participação, também assinasse, para que pudéssemos apurar, em
âmbitos municipal e estadual, a situação das mulheres que procuram
os postos de saúde e os hospitais das redes privada e pública, para
um levantamento.

Como eu disse, precisamos criar políticas públicas para atender à
mulher, na saúde e na questão psicológica, e à família, e não
simplesmente matar uma criança inocente no ventre materno. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado.
Complementando, só para concluir, Sr. Presidente, faço uma

reflexão para nós que temos o sentimento da valorização do ser
humano e da família. O cientista Jacques Cousteau, em suas missões
nas florestas, ficou encabulado - esta é uma história verdadeira -,
porque, pesquisando os gorilas, viu muitas gorilas fêmeas mortas, em
série, em um momento difícil, de seca. A conclusão que teve foi que
as gorilas, na falta de alimento para seus filhos, mordiam seus
próprios pulsos e lhes serviam sangue. E as famílias, matando seus
filhos... Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero fazer meu cumprimento e saudação
ao Deputado José Henrique, que preside a Mesa da reunião, aos
Deputados presentes no Plenário e à Deputada Rosângela Reis.
Quero também cumprimentar toda a imprensa, todos os servidores e
servidoras e todos os que nos assistem neste momento.

Estou hoje, mais uma vez, nesta tribuna para abordar dois temas.
Considero o primeiro tema extremamente importante porque diz
respeito ao Estado de Minas Gerais, às políticas públicas e aos
servidores do Estado. Temos acompanhado atentamente, ao longo
dos anos, especialmente neste ano, o movimento do funcionalismo
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público estadual, através das suas diversas representações,
categorias e órgãos do Estado, que têm apresentado um conjunto de
reivindicações ao Governador Aécio Neves e que também o
apresentaram ao Presidente desta Casa e a diversos Deputados
presentes, Líderes dos partidos políticos, e aguardam uma
manifestação do Governador de Minas em relação às suas
reivindicações.

Na ocasião, foram apresentadas três propostas. A primeira é a
exigência do cumprimento da legislação aprovada nos últimos quatro
anos, que é a efetiva implantação dos planos de carreira em Minas
Gerais.

Inicialmente, tivemos os planos de carreira. Posteriormente,
aprovamos uma segunda legislação relativa às tabelas salariais, à
recomposição e, principalmente, ao reposicionamento dos servidores
nos quadros de carreira deste Estado; todavia a legislação deixou a
desejar quanto ao reposicionamento e à inclusão do adicional de
produtividade, por critérios de desempenho e por especialização de
nossos servidores, o que ficou para ser avaliado em vista dos
recursos de Minas Gerais.

A legislação, que precisa ser aplicada, não ficou a contento dos
servidores. Faltou efetivamente do Estado maior comprometimento.
Se queremos educação de qualidade, precisa haver incentivo para
que nossos servidores cresçam na carreira por meio de cursos de
especialização, ou seja, por intermédio da melhoria de seus níveis de
escolaridade, por exemplo, graduação, pós-graduação, mestrado e
doutorado. Diante disso, como deixar prevalecer a condição de,
somente em casos de haver recursos oriundos de arrecadação, a lei
ser atendida?

Os servidores apresentaram, entre suas três propostas, a primeira
sobre o reposicionamento na carreira, considerando, para promoção,
o desempenho e a escolaridade. Enfim, apresentaram uma série de
critérios, para que fosse possível o aprimoramento na carreira.

A segunda proposta foi relativa ao cuidado do governo de Minas
com o Ipsemg, que necessita ser reestruturado. Em Minas Gerais, há
um clamor dos servidores públicos por bom atendimento na área da
saúde.
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A terceira proposta refere-se às reivindicações de cada categoria de
servidores, que clama, de maneira específica, pelo atendimento de
suas necessidades e pela melhoria de suas condições de trabalho.
Em resumo, querem ver atendido, por categoria, o conjunto de suas
necessidades.

Entre todas as importantes categorias de servidores do Estado de
Minas Gerais, quero citar a maior delas: a dos educadores. Os
profissionais da educação não tiveram, ainda, a recomposição dos
seus salários, o que daria maior dignidade ao seu trabalho. Essa
categoria espera, há anos, a necessária realização de uma política de
educação de qualidade no Estado de Minas Gerais.

Quero deixar aqui o registro de nosso compromisso com os
servidores de Minas, assim como a necessidade, com urgência, de
recomposição digna de salário para todos, principalmente para os
professores, que, historicamente, precisam desse reajuste e de um
maior comprometimento do Estado para com a categoria.

Hoje, tivemos a oportunidade, ao abrirmos os jornais, de ver uma
manifestação do Governador de Minas em relação ao aumento de
salários dos servidores da segurança pública, isto é, dos policiais civis
e militares e dos Agentes Penitenciários. Esse aumento foi de 33%, a
ser dividido em três anos, sendo os primeiros 10% a partir de
setembro de 2007. Claro que a reivindicação histórica dos servidores
da segurança pública ainda não foi atendida. Da mesma forma, esse
valor também não atenderia às demais categorias dos servidores e do
funcionalismo público de Minas. Mesmo assim, precisamos admitir
que já houve manifestação em relação aos profissionais e aos
servidores da segurança pública de Minas Gerais. Essa política
pública é fundamental para o nosso Estado e para o Brasil, a fim de
que sejam garantidos os direitos humanos, a proteção às pessoas e
uma segurança pública efetivamente a serviço da população,
especialmente a mais pobre de Minas Gerais.

Temos de dizer ainda que defendemos não só a área de segurança
pública, para cujos servidores defendemos trabalho digno e salário
justo. Ou seja, defendemos para eles mais que o que foi apresentado
pelo Governador de Minas.

Quanto às outras áreas, queremos saber qual é a resposta do
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Governador Aécio Neves para os demais servidores do Estado de
Minas Gerais. Refiro-me a inúmeras categorias. Nas áreas da saúde e
da educação, vê-se uma reivindicação histórica. Em Minas Gerais, os
professores e os educadores do Estado recebem um dos piores pisos
salariais do País. Se queremos promover políticas públicas de
qualidade, se queremos dispor de uma gestão eficiente, que dê
resultados, temos de investir nos salários dos servidores. Na verdade,
a aplicação de recursos nos salários dos servidores não significa
gasto, mas investimento, pois, na ponta, a população, contando com
atendimento satisfatório e garantido, usufruirá o resultado de uma
política pública eficiente.

Faço um apelo aos Deputados que fazem parte da base do governo
e também acompanharam os servidores durante suas reivindicações,
para que dêem atenção a essa questão. A coordenação intersindical
do funcionalismo já se reuniu com o Vice-Governador e com os
representantes da Secretaria de Planejamento. Ademais, já
apresentou ao Governador suas reivindicações, a fim de obter uma
resposta às reivindicações dos servidores do Estado, especialmente
as dos servidores da educação. Então, fazemos aqui, Deputado Zé
Maia, esse apelo, visto que, na minha opinião, todos os Deputados
consideram a necessidade de se promover a recomposição dos
salários de todas as categorias de servidores do Estado de Minas
Gerais. Não estamos querendo dizer que uma ou outra categoria tem
prioridade. Na realidade, todas merecem justiça salarial, dignidade no
trabalho e recomposição histórica de seu salário.

Destacamos a educação, pois essa área tem mais de 300 mil
servidores que recebem o pior piso salarial do Brasil. Agora, temos a
discussão do Fundeb, e as reivindicações da categoria superam
aquilo que o governo federal está apresentando. Todavia desejamos
que isso seja, de fato, considerado no Estado de Minas Gerais.
Fazemos esta solicitação e esperamos que o Governador dê uma
resposta às demandas, às reivindicações apresentadas pelo
funcionalismo do Estado.

Considerando-se ainda o importante tema educação, que, aliás,
constitui prioridade do nosso mandato - e nossa bancada possui
vários Deputados que trabalham com essa questão -, aviso que, no
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dia 25 de abril, o Presidente Lula anunciará o Plano Nacional de
Educação. No dia 15 de março, ele apresentou um pré-plano,
deixando-o em aberto, a fim de ouvir os representantes dos
Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, por meio da marcha, os
Governadores e as diversas representações da sociedade civil. Agora,
no dia 25, fará o lançamento oficial do Plano Nacional.

Registro que, de acordo com o Plano Nacional, serão instalados, no
País, mais 150 Cefets, ou seja, escolas que promovem ensino
tecnológico superior. Minas Gerais, que já possui 6 Cefets, receberá
mais 11. Essas escolas serão distribuídas pelo Estado e têm como
objetivo assegurar a melhoria da qualidade do ensino técnico
profissionalizante, que foi abolido durante o governo anterior. Desse
modo, poderemos criar oportunidades para a nossa juventude, a fim
de que possa se profissionalizar e capacitar-se para o mercado de
trabalho.

O Plano Nacional cuidará desde as creches até a universidade,
passando pelo ensino fundamental, pelo piso nacional dos
professores e pelos recursos que os Estados receberão,
especialmente para o ensino médio. Até então não havia recursos
federais para o ensino médio. Agora, os Estados receberão recursos
para o ensino médio. Essa é uma diferença fundamental para dar
qualidade e garantir que a escola seja prazerosa para os nossos
estudantes, inclusive aqueles que moram ao lado da escola. Muitas
vezes nem estão dentro da escola, mas devemos atrair os jovens para
que possam de fato fazer parte da educação formal.

Existem outros espaços de educação informal no País, por meio dos
movimentos sociais, das entidades e das lutas do povo, que também
constroem a cidadania e formam a nossa população.

O Presidente Lula disse que a educação formal não está nada bem.
Por isso, a prioridade do seu segundo mandato é distribuir renda,
fazer o País crescer e se desenvolver. Não será possível o
desenvolvimento do País se não tivermos uma educação de
qualidade. Os alunos, além de estar dentro da escola, incluídos
educacionalmente, precisam que a escola também ofereça qualidade
de ensino, bons salários para os professores e a garantia de que terão
uma formação humana integral na sua vida, para a construção de sua
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própria história.
Registro que haverá pelo País e também em Minas Gerais, além das

universidades existentes, mais algumas extensões universitárias para
abrir mais vagas para os estudantes universitários do País,
especialmente do Estado.

Finalizando a nossa fala, quero contar uma breve experiência. De
fato, temos de reivindicar também do Governador de Minas o
compromisso para que a Lei nº 10.709, de 31/7/2003, seja cumprida.
Os Estados precisam assumir o transporte escolar dos alunos das
redes estadual e municipal. O Estado deve ter esse compromisso,
ainda mais agora que receberá mais recursos do Fundeb, para
também ajudar os Municípios a terem uma educação de qualidade.

O Governador Aécio Neves não tem assumido devidamente com os
Municípios o transporte escolar no Estado de Minas Gerais. Na nossa
cidade, Governador Valadares, Deputado José Henrique, a Prefeitura
acaba de fechar 12 escolas nas comunidades rurais. Enquanto o
governo federal abre escolas, universidades e implementa cursos
técnicos profissionalizantes, temos visto que algumas cidades estão
fechando escolas.

A educação deve ter prioridade. É preciso sempre abrir escolas,
especialmente nas comunidades rurais. A educação deve ter um
diferencial para que os alunos e os pais possam ficar na comunidade
rural e não haja o êxodo rural rumo às grandes cidades. Isso é
importante para enfrentar a criminalidade e a violência da nossa
juventude. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, venho hoje à tribuna
para comemorar com Minas Gerais a visita do Ministro José
Temporão, do PMDB, que compõe o governo federal. Lembro o
destaque que S. Exa. fez da sintonia absoluta que existe entre a
Secretaria de Saúde e os Municípios mineiros na área da saúde.

Agradeço ainda ao Secretário de Estado Marcus Pestana a presteza
de disponibilidade pessoal e de recursos para resolver o grave
problema de saúde da minha cidade, Teófilo Otôni.

Dos 14 PSFs, foram fechados 11, assim como o Hospital Municipal.
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O Hospital São Lucas e o Hospital Vera Cruz descredenciaram-se do
SUS, e o Hospital Municipal foi fechado pela Prefeita. Há uma
epidemia de dengue, e, nesta semana, o número de pessoas
infectadas já ultrapassou 4.600.

Agradeço ao Ministro Temporão, que, nessa visita, ofereceu-nos sua
ajuda, atendendo ao apelo que fiz em Plenário de intervenção federal
e estadual. Agradeço ainda à Comissão de Saúde, na pessoa do
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, que, hoje de manhã, aprovou o
requerimento de uma visita da Comissão de Saúde a Teófilo Otôni
para verificar “in loco” o desastre ocorrido naquela cidade, em razão
da irresponsabilidade administrativa da Prefeitura Municipal. Agradeço
penhoradamente a todos que estão contribuindo para que o povo
daquela cidade-pólo não sofra mais com os problemas ocorridos até
agora.

Está em minhas mãos o relatório de acompanhamento da auditoria
feita pelo Estado, naquela cidade, em relação à dengue. Foram
pesquisados 48 bairros. O índice tolerável é de 1%, e a média de
infestação é de 10%. Quatro bairros apresentam 13% de infestação. O
desastre é tão profundo quanto a morte de uma moça de 20 anos que
anunciamos semana passada.

Deputados Célio Moreira, Ademir Lucas, Sargento Rodrigues, José
Henrique, Elisa Costa, Rosângela Reis e Gláucia Brandão,
ressaltamos que, atualmente, a “Vox Populi” realiza uma pesquisa
interessante nas ruas. O resultado é que a aprovação do governo
Aécio Neves é de 75%, enquanto a aprovação do Presidente Lula é
de 59%.

Nós, que fazemos parte da base do governo federal e da base do
Governador Aécio Neves, estamos duplamente satisfeitos. Estamos
bem lá e aqui. Todavia, não podemos fechar os olhos para os erros,
os equívocos cometidos, sobretudo onde há clara evidência de
irresponsabilidade administrativa, de incompetência administrativa, de
desumanidade administrativa, quando se deixa uma cidade, como
Teófilo Otôni, pólo do Nordeste mineiro, submetida a um desastre na
área da saúde do tamanho desse que estamos vivendo.

Minha indignação é profunda no que se refere à defesa dos
interesses do povo mais pobre. Na época da campanha eleitoral,
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falava-se que iam defender e ajudar os pobres, mas a primeira coisa
que ocorreu em Teófilo Otôni foi o fechamento de 23 cozinhas
comunitárias que atendiam as pessoas carentes, em que mais de
3.800 famílias alimentavam-se sem gastar um tostão. Cozinhas nos
bairros pobres de Teófilo Otôni foram fechadas no primeiro dia de
governo.

Como disse, de 14 PSFs, 11 foram fechados no primeiro dia de
governo. Entre as 900, 1000 pessoas demitidas, 400 eram agentes
comunitários de saúde e agentes de dengue. Está aí a conseqüência
do desastre, e os Deputados que lá estiveram são testemunhas disso.

Em minha cidade, anuncia-se a plenos pulmões que o governo Lula
enviou R$30.000.000,00 do PAC, quando, na verdade, ofereceu -
como oferece a qualquer Prefeito - um financiamento da Caixa
Econômica Federal, que precisa ser aprovado pela Câmara Municipal,
além de um estudo de viabilidade. Nesse estudo, a capacidade de
endividamento e de pagamento deve ser analisada.

A Caixa Econômica Federal me informou, ontem, que a capacidade
de endividamento da Prefeitura de Teófilo Otôni é de apenas 7
milhões. Por outro lado, a sua capacidade de pagamento é zero,
porque ela está devendo aos fornecedores, aos funcionários, não
pagou o 13º salário do ano passado e também está devendo aos
médicos, aos dentistas, aos prestadores de serviços e aos hospitais.
Estabeleceu-se o caos na minha cidade.

Venho aqui agradecer ao Deputado Carlos Mosconi, da Comissão
de Saúde, que irá até lá nos ajudar a encontrar uma solução. O
Secretário Marcus Pestana nos disse que o Governador determinou
que não faltarão recursos para socorrer Teófilo Otôni. No entanto
recursos não podem ser entregues para a irresponsabilidade
administrativa de uma Prefeita desumana, que está deixando o povo
morrer na fila dos hospitais.

Por falar em hospitais, não há remédios para os dialíticos, nos
hospitais de Teófilo Otôni. Faltam remédios para o tratamento de
doenças, as mais simplórias. Não há remédios de manutenção. Aliás,
foi fechada uma fábrica de remédios que produzia 42 tipos de
remédios por dia. Os sais foram doados para um outro Município, logo
no início do mandato.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
tive a oportunidade de ser Prefeito e também de poder acompanhar o
brilhante trabalho de V. Exa., que também muito fez e continua
fazendo por Teófilo Otôni e por Minas Gerais, agora, na qualidade de
Deputado.

Gostaria de me solidarizar com V. Exa. quanto às suas
preocupações em relação à área da saúde, mais precisamente em
relação a essas notícias extremamente preocupantes sobre Teófilo
Otôni.

Aproveito a oportunidade para fazer uma reflexão de como, às
vezes, é irresponsável o comportamento daqueles que, enquanto
Oposição, fazem um discurso, mas, quando chegam ao poder, viram
exatamente isso que V. Exa. nos está descrevendo. De fato, já vimos
esse tipo de situação ocorrer em várias ocasiões.

Agora a cidade de Teófilo Otôni passou para as mãos do PT. O seu
povo está sentindo, na sua pele e com a sua saúde, as dificuldades
daquele discurso fácil, que virou uma terrível prática de
desmantelamento da estrutura pública de saúde, como conseqüência
da nomeação de companheiros do PT. A realidade é bem diferente
das promessas.

V. Exa., com certeza, é a esperança do povo de Teófilo Otôni. Tomei
conhecimento da visita que a Comissão de Saúde fará a sua cidade,
sob a coordenação do Deputado Carlos Mosconi, de V. Exa. e dos
demais membros.

Embora sejamos a favor da plena autonomia do Município nas
gestões de saúde, é hora de revertermos esse quadro. A
municipalização da saúde foi um avanço do SUS, mas isso não
significa que devemos ignorar tal situação.

É preciso que o Estado e o governo federal atentem para o
sofrimento do povo de Teófilo Otôni. Infelizmente, isso acontece em
algumas localidades.

Quero dizer da minha solidariedade e da admiração que nutro por V.
Exa., mais precisamente pelo seu trabalho brilhante e pela sua história
como homem público. Tenho a convicção de que V. Exa. saberá
superar essas dificuldades junto ao seu povo. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio,
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por sua intervenção.
Finalizando, gostaria de dizer que realmente estamos preocupados.

Fique dois meses sem dizer nada neste Plenário, mas, agora, com o
desastre que se abateu sobre Teófilo Otôni, não há como continuar
calado.

Os colegas companheiros nos perguntam o porquê desse desastre
tão grande. É fácil explicar, pois uma Prefeitura com 2.003
funcionários contratou 1.155 funcionários de Governador Valadares,
de Ipatinga, de Vitória da Conquista, na Bahia, e até do Ceará. Em
todas essas cidades, o PT perdeu as eleições. Vejam o que
aconteceu conosco.

Lembro-me de quando o PT assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte,
ocasião em que chegou aqui aquele bando de quase 15 mil pessoas,
de São Paulo, cidade em que a Sra. Erundina havia perdido as
eleições. Isso não pode continuar assim. É preciso mudar o conceito
de se fazer política neste Estado e neste país. O poder municipal não
é propriedade de uma pessoa ou de um partido político. O poder é do
povo, e temos de respeitar o povo.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, a minha terra fez a opção definida
pelas urnas - temos uma “suspeitazinha” de fraude eleitoral nas urnas
eletrônicas, porque houve denúncia, assim como houve denúncia
sobre os milhões de reais que chegaram por intermédio do Deputado
João Magno e de entidades para comprar a eleição em Teófilo Otôni.
Mas tudo isso não tem importância. O que temos de verificar agora é
que os governos estadual e federal têm a obrigação de combater a
desgraça que se abateu sobre a minha cidade. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Questão de Ordem
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O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, protocolei um
requerimento e, devido a sua relevância, gostaria de solicitar a V. Exa.
que ele seja apreciado nesta reunião. A proposição solicita seja
encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana pedido de providência para a realização da conferência
metropolitana, como medida preliminar da implementação do arranjo
institucional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de
conformidade com a Lei nº 88, de 12/1/2006. Tendo em vista a
relevância do evento para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
o Secretário Dilzon Melo está a par desse assunto e está tomando
providências. Portanto, solicito a V. Exa. que coloque esse
requerimento em votação, para que possamos agilizar a realização
dessa conferência.

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

reunião os Requerimentos nºs 55, 56 e 57/2007, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho

anterior e determina que, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno, seja redistribuído à Comissão de Segurança
Pública o Projeto de Lei nº 89/2007, que havia sido encaminhado à
Comissão de Educação. Ficam mantidos a distribuição às Comissões
de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais
praticados até o momento na tramitação do projeto.

Mesa da Assembléia, 19 de abril de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 850/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 18/2007, do Deputado Eros
Biondini, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 19 de abril de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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



1270

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 424 a 426/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 427 a 429/2007, da Comissão de Segurança Pública, e
430/2007, da Comissão de Educação. 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
Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
17/4/2007, dos Requerimentos nºs 300 e 301/2007, do Deputado
Delvito Alves, e 343/2007, do Deputado Doutor Viana; de Transporte -
aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 17/4/2007, dos
Requerimentos nºs 286, 287 e 289/2007, do Deputado Agostinho
Patrús Filho, 304/2007, do Deputado Djalma Diniz, 318/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, 342 e 345/2007, do Deputado
Doutor Viana, 350/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, e
369/2007, do Deputado Doutor Viana; e de Administração Pública -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 18/4/2007, dos
Requerimentos nºs 288 e 353/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho, 293/2007, do Deputado André Quintão, 299/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 337/2007, do Deputado Doutor Viana, e
364/2007, do Deputado Dimas Fabiano; e pelo Deputado Antônio
Carlos Arantes - informando sua desfiliação do DEM e sua filiação ao
PSC (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos solicitando a retirada de tramitação do
Requerimento nº 328/2007 (Arquive-se o requerimento.), e do
Deputado João Leite solicitando a retirada de tramitação do Projeto de
Lei nº 275/2007 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, está-se se

encerrando mais uma semana de trabalhos neste Plenário. Gostaria
de falar algo para meditar e relembrar; aliás, daqui para a frente
faremos isso toda semana. Continuamos tendo o mais caro reboque
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de Belo Horizonte, ou seja, de Minas Gerais, que é contratado pelo
Detran. O reboque da BHTRANS, que é administrado pela Prefeitura,
ainda é mais barato do que o do Detran. Não há como entender por
que o preço do reboque de Belo Horizonte, que é dirigido pelo Detran,
é mais caro do que o dos veículos apreendidos pela BHTRANS. A
Capital é a mesma. Eles trabalham em Belo Horizonte.

Há 10 anos criamos a TV Assembléia; aliás, no dia 30 de novembro
deste ano faremos 11 anos de televisão, mostrando a realidade e o
trabalho desta Casa. O telespectador da TV Assembléia e o eleitor
não entendem porque a BHTRANS, que é administrada pelo PT,
consegue um reboque para transportar os veículos apreendidos mais
barato do que o governo do Estado, o Detran. Não há como entender
isso.

No final da legislatura do ano passado, como Presidente do
Comissão do Trabalho e Ação Social, fizemos todo o levantamento.
Sr. Presidente, até ameaça recebemos. Recebemos ameaça dos
donos de reboque dos pátios do Detran, dizendo: “Olha, o dono lá, o
tal do Miguel, é amigo de muita gente e uma pessoa muito brava e era
sócio do Medioli. Então, é melhor o senhor parar com esse negócio de
reboque”. Isso ocorreu dentro do meu gabinete. Estamos deixando...
Todavia, agora, em mais uma semana, solicitamos a esta Casa a
criação de uma comissão especial justamente para recomeçarmos
tudo de novo, analisarmos o problema dos reboques nos pátios onde
os veículos são resgatados. Estou entregando ao Délio essa
solicitação.

Deixo aqui também uma idéia que, aliás, a Comissão de Justiça
certamente dirá que é inconstitucional. Todavia, essa idéia resolverá o
problema definitivamente desses reboques nesse pátio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas que prestigiam esta
reunião, se o cidadão não tem dinheiro para pagar o IPVA e a taxa de
licenciamento, também não o terá para retirar seu carro do pátio do
Detran, não tem os R$167,00 para pagar o reboque mais caro do
País. Se for motocicleta, é pior ainda, pois se cobra o mesmo preço
que é cobrado do carro ou do caminhão.

Podemos, perfeitamente, cortar a placa do carro no momento em
que houver a autuação, quando o cidadão for penalizado. Corta-se a
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placa, permitindo-se que ele rode com o carro dessa forma por 1 hora.
Ele guardará o carro na garagem e tentará regulamentar a situação.
Assim se resolve o problema dos reboques e dos pátios.

Encaminho a esta Casa, mais uma vez, e à Comissão de Defesa do
Consumidor um pedido de uma reunião especial para analisar o
problema dos reboques, dos pátios superlotados e do valor cobrado
do reboque, que são R$167,00, em Belo Horizonte, o mais caro do
Brasil. Repetirei mais 10 vezes, Sr. Presidente. Se V. Exa. pedir agora
um reboque daqui até o pátio onde são guardados os carros, pagará
R$35,00 ao particular. Mas, se o seu carro for apreendido...
completando, Sr. Presidente, para V. Exa. entender.

Finalizando, V. Exa. vai pagar R$35,00 e, se o seu carro for
apreendido, V. Exa. pagará R$167,00. Isso é para ser pensado e
analisado, Sr. Presidente. Com questão de ordem, sem questão de
ordem, levantando ou não questão de ordem, o que não podemos é
deixar o povo belo-horizontino, o povo mineiro pagar esse absurdo
que está pagando hoje. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, cidadãos presentes e que nos acompanham pela TV
Assembléia, gostaria de, nesta tarde, refletir sobre o momento por que
passamos em Minas Gerais. Um Estado que encontra, de fato, o
caminho do desenvolvimento. Temos indicadores positivos que nos
alentam, mas temos também a clareza de desafios enormes pela
frente. Desafios que existem, obviamente, em todo o País, e o Estado
de Minas não é exceção à regra. Um deles, com certeza, é o desafio
da segurança pública, que deixou de ocupar, como era no passado, o
3º ou 4º lugar na relação de preocupações do cidadão comum para
ocupar, hoje, em quase todos os lugares, o 1º lugar nessa relação.
Obviamente, deve ser preocupação, e é responsabilidade do Estado.
Quando se diz “Estado”, refere-se a todos os entes da Federação: à
União, aos Estados e aos Municípios. Todos que têm o dever de zelar
pelo bem comum da população, naturalmente, devem estar atentos ao
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tema segurança pública.
Antes de aprofundar-me neste assunto, com prazer, concedo aparte

à nobre Deputada Rosângela Reis, que traz uma preocupação ligada
ao Judiciário, à Justiça, à Fazenda Pública.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Obrigada, Deputado
Domingos Sávio. É uma alegria muito grande falar para todos os
telespectadores da TV Assembléia e, em especial, para a nossa
região, a qual represento, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo,
Santana do Paraíso, Mesquita, Belo Oriente, Ipaba, Naque, Periquito.
Esse assunto, Sr. Deputado, refere-se à desativação da Receita
Federal de Coronel Fabriciano.

Por meio de uma lei sancionada pelo governo federal, está para ser
retirada a Receita Federal de Coronel Fabriciano. O clamor da
população é para que não seja retirada essa Receita Federal. A
implantação dessa Secretaria foi uma conquista obtida pelo grande
potencial da região, que dá uma contribuição para o PIB do Estado de
Minas Gerais da ordem de R$6.000.000.000,00. É uma região rica e
necessita da permanência dessa Receita Federal. Com a fusão da
Receita Federal com a Previdenciária, a Regional está para ser
desativada, fazendo com que, nesse local, instale-se apenas um posto
de arrecadação de documentos. Isso irá interferir no índice de
desemprego da nossa cidade e dificultar o acesso aos documentos.
Por isso, pedimos, por meio de um requerimento de minha autoria,
que todos os Deputados da Assembléia de Minas e do Congresso
Nacional se envolvam para não deixar que haja essa perda da
instalação da Receita Federal. Com os Deputados Leonardo Quintão,
Alexandre Silveira e Carlos Willian, estamos buscando unir forças
contra a desativação. Se me permite, Deputado, gostaria de ler esse
documento. (- Lê:)

“Os Deputados que este subscrevem vêm, na forma regimental,
requerer que seja formulado apelo ao Ministro da Fazenda, Sr. Guido
Mantega, no sentido da não-desativação da Delegacia da Receita
Federal instalada no Município de Coronel Fabriciano. A região do
Vale do Aço possui um PIB superior a R$6.000.000.000,00, e a
desativação da delegacia significaria uma séria restrição aos serviços
tributários e previdenciários para a comunidade regional”. Muito



1274

obrigada, Deputado; muito obrigada, Presidente.
O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento a Deputada Rosângela

Reis pela iniciativa, que tem, naturalmente, nossa solidariedade.
Presidente, quero abordar uma série de questões ligadas à

segurança. Inicio fazendo uma constatação. Segurança pública é algo
que está inserido dentro do contexto do Estado. É dever do Estado e
de todo cidadão. Todo cidadão tem um compromisso com a própria
segurança e daqueles que com ele coabitam. Mas não se pode
pensar as ações do Estado de forma isolada. O conceito de um
Estado democrático, de um Estado de direito civilizado necessita
contemplar todas aquelas questões que devem, harmoniosamente,
contribuir para que as pessoas vivam livres e com uma boa qualidade
de vida. Educação, saúde, segurança alimentar; ter direito à comida,
ao trabalho, a uma habitação digna; morar em um lugar em que haja
segurança para você e seus entes poderem viver, vias de acesso;
enfim, toda a estrutura do Estado, de alguma forma, deve responder,
também, ao quesito segurança. E, para que o Estado funcione, tem
que ser organizado, competente, um Estado probo, ou seja, honesto,
com o dinheiro público bem aplicado. Minha primeira consideração é
de que isso é indiscutível. Minas Gerais e o Brasil se rendem a algo
absolutamente óbvio.

Minas teve uma virada de página. Ao longo de vários governos - e
não responsabilizo isoladamente esse ou aquele - temos visto, de
alguma forma, a máquina pública ser sucateada, a figura do Estado
cair em descrédito: era um Estado que não pagava, não tinha crédito,
possuía uma estrutura inoperante. Ao longo do tempo, acostumou-se
à idéia de que o poder público era indolente, e até o próprio servidor
público começou a ser um pouco vítima dessa pecha. Fui Vereador,
Prefeito e hoje sou Deputado, convivo com os servidores públicos e
sei como é a luta de um profissional que dedica sua vida a atender a
toda a coletividade, mas essa é a imagem que o cidadão passou a ter
das coisas públicas.

Entretanto, em Minas Gerais, tivemos de fato uma virada de página.
Em um primeiro momento, a forma de governar do nosso Governador
e de sua equipe foi pouco compreendida por alguns, mas, com o
tempo, passou a ser aplaudida, se não pela unanimidade - e na
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democracia não há espaço, nem é conveniente a unanimidade -, pela
grande maioria dos mineiros. Sua política foi aprovada porque deu
certo para os mineiros, e assim deve ser um governo: deve dar certo
para o cidadão. E a conseqüência é que, em um Estado democrático,
esse cidadão diz: “eu aprovo esse governo e o reelejo”, como
aconteceu aqui, de forma inédita na história, com cerca de 80% dos
votos.

Muito se fez. Avançou-se na organização do Estado, na organização
financeira, e os investimentos começaram a surgir na área de saúde
pública para todos os Municípios. E isso é algo para se destacar e
louvar; ao contrário do que às vezes ocorre, como a preferência
partidária ou a perseguição política, aqui todas as Prefeituras, sem
exceção, receberam investimentos na saúde pública, não apenas
aquele investimento obrigatório, mas outros por meio de convênio, em
uma ação voluntária do Estado, isto é, o Estado celebrou um convênio
e repassou recursos para melhorar a saúde em todos os Municípios
mineiros, sejam eles governados pelo PT, pelo PFL, pelo PMDB, pois
são mineiros.

Na área da educação, com o transporte escolar, saímos da ordem
de investimentos de R$5.000.000,00, no último ano do governo
anterior ao do Aécio, para R$100.000.000,00, Deputado Sargento
Rodrigues. E transporte escolar e escola são assuntos da segurança.

Na área de segurança pública, tivemos os maiores investimentos da
história de Minas Gerais. Hoje temos três vezes mais vagas no
sistema prisional. E V. Exa., Sargento Rodrigues, um militar, sabe que
não adianta prender se não houver um lugar onde o cidadão possa
cumprir sua pena. Se isso acontece, colocam-no na rua no dia
seguinte, e logo ele estará roubando e matando novamente. É
necessário haver uma estrutura prisional, e nunca se investiu tanto
para melhorá-la.

Além disso, temos agora mais de 6 mil novos policiais. O Estado há
muito tempo estava apenas perdendo seus homens não só no
combate ao crime e na violência, mas também em razão de
aposentadorias e abandono de carreira. Com o Governador Aécio
Neves, esse quadro inverteu-se: começou a crescer novamente o
número de policiais na ativa, pela contratação. São mais de 5 mil
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novas viaturas. Houve um investimento robusto, mas ainda há muito a
ser feito, é preciso valorizar o ser humano.

Quero fazer um destaque por questão de justiça. O Deputado
Sargento Rodrigues tem espírito combativo, mas também a habilidade
de quem sabe que a solução vem pelo entendimento, pelo diálogo.
Polícia aprende que respeito, hierarquia, disciplina são fundamentais
na vida de um profissional que trabalha com segurança. Quem
trabalha com segurança tem que conviver inevitavelmente com o
crime, quem salva vidas convive com a morte.

Quero dar meu testemunho de que o Deputado Sargento Rodrigues
é um batalhador pelas questões de todos os policiais, mas também
compreende as dificuldades do governo e faz a interlocução correta,
equilibrada. Ele participou, desde o primeiro momento, nesta Casa, já
neste ano, no início de um novo governo, sinalizando: precisamos
começar o novo governo buscando um meio de valorizar os policiais
militares, os civis, os Bombeiros e os Agentes Penitenciários. Ainda
temos muito que avançar, Deputado Sargento Rodrigues, mas não
temos dúvida de que já estamos dando passos importantíssimos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço, Deputado
Domingos Sávio, a concessão do aparte. V. Exa. expôs, de forma
lúcida, a questão da segurança pública, e de forma “macro”, no
aspecto da prevenção social, quando se fala na educação, na geração
de emprego, na distribuição de renda e, obviamente, também naquilo
que compete ao aparelho de justiça criminal do Estado, na sua
questão de segurança pública.

É oportuno V. Exa. conceder-me este aparte, porque, em que pese a
todo o nosso esforço, desde 1997, desde o primeiro momento em que
me propus a lutar por essa classe... Algumas vezes, somos mal
compreendidos por pessoas desavisadas. Em 1997, tivemos a
coragem de ir para a rua a fim de falar que ganhávamos
pessimamente, que o salário estava muito ruim. Naquele momento,
fomos expulsos da Corporação. Em 1998, fui eleito Deputado. Mas,
em 1997, já havíamos conquistado 48% de reajuste na nossa luta
salarial. Foi uma luta democrática, um movimento reivindicatório
digno. Naquele momento, era preciso até mesmo a ruptura social. A
história nos ensina que, em determinados momentos, é necessária a
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ruptura para podermos renovar e reconstruir o Estado, que às vezes
se encontra deficitário e ruim. Tivemos essa coragem.

Em 1998, fui eleito Deputado. Em 1999, assumimos o primeiro
mandato. Em 2000, Deputado Domingos Sávio, no governo Itamar
Franco, negociamos e conquistamos, na negociação, na base do
governo, um reajuste em três parcelas, culminando num resgate na
ordem de 62%.

Naquele mandato, aprovamos aqui uma lei, de minha autoria, que
concedeu a pensão integral a 12 mil viúvas de policiais e de
Bombeiros Militares. Conseguimos um novo Código de Ética que
trouxe dignidade e respeito nas relações entre os militares, no interior
dos quartéis. Conquistamos a anistia dos praças excluídos no
movimento cívico, em 1997. Houve vários avanços.

Retornei a esta Casa, reconduzido em 2002. Continuamos a nossa
luta, Deputado Domingos Sávio. Já em 2003, no governo Aécio
Neves, iniciamos uma mobilização por melhores salários, e sobre a
questão das promoções. Já em 2004, conseguimos, com o apoio e a
aquiescência do governo, o envio do projeto em que alcançamos a tão
sonhada promoção por tempo de serviço. Imediatamente, naquele
momento, no dia 2 de abril, quando a lei entrou em vigor, cerca de
quase oito policiais militares já haviam sido promovidos na graduação
de Cabo. Isso, no primeiro ato. No Corpo de Bombeiros, também outra
parcela. Continuamos a negociação com o governo do Estado.

Em 2004, precisamente no dia 8 de junho, fechamos um acordo em
que foi concedido um reajuste em quatro parcelas, da ordem de 33%.
Em 2003, conseguimos elevar o piso salarial de outras categorias, do
Detetive inicial de carreira, do Soldado do Corpo de Bombeiros, para
R$1.333,90. E também, um pouco menos, dos Agentes
Penitenciários.

Não foi apenas isso. Conseguimos as promoções para os policiais
civis, da Classe 1 para a Classe 2; da Classe 2 para a Classe 3; e da
Classe 3 para a Classe Especial. Conseguimos também a
transformação de 793 cargos de Carcereiro para o cargo de Agente
de Polícia. Fui relator do projeto, Deputado Domingos Sávio, o qual
conseguiu acabar com o chamado quadro suplementar, o que
oxigenou a carreira da Polícia Civil. Tudo isso fruto de interlocução
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política deste Deputado e do apoio dos demais Deputados desta
Casa, tanto da Oposição quanto da base do governo.

Continuamos as negociações. Conseguimos o tão sonhado abono-
fardamento, pago no início de maio de cada ano e que representa
40% do vencimento básico, para a compra de uniforme. O abono foi
estendido para a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Agentes
Penitenciários e militares do Corpo de Bombeiros - do Soldado ao
Coronel, do Agente ao Diretor, do Agente de Polícia ao Delegado-
Geral de Polícia. Pagos também no primeiro ano de governo, na
vigência da lei, em 2006. Agora, no dia 5 de maio, será pago o abono-
fardamento.

Continuamos, em 2006, a luta com o governo. Falamos ao
Governador que há Sargento demorando 11, 12 ou 13 anos para ser
promovido. Os Cabos enfrentam uma fila quilométrica para serem
chamados para o curso de Sargento, enquanto, para o Soldado, era
automático. Com muita luta, Deputado Domingos Sávio, conseguimos
negociar com o governo. Ele mandou o Projeto de Lei Complementar
nº 86. Fui relator desse projeto, fruto da nossa negociação política
com o Governador. Conseguimos aprová-lo.

Ontem a lei entrou em vigor. Apenas neste ano, 961 Cabos serão
chamados para promoção. Os Sargentos passarão, de 11, 12, 13
anos, a serem promovidos, no mínimo, em 5 anos e, no máximo, em 7
anos. Isso foi fruto de muita negociação e luta.

Como V. Exa. bem disse, iniciamos, no final do ano passado, a
negociação salarial, com o pronunciamento que fiz neste Plenário no
dia 20 de novembro e novamente no dia 20 de março. Por isso, de vez
em quando, não somos compreendidos. Estivemos negociando com o
governo. Colhi assinaturas, inclusive a de V. Exa e a de mais 73
Deputados, também este, num documento que foi entregue ao
Governador no dia 12 de abril último, com 75 assinaturas, pedindo
que enviasse um projeto de lei tratando da política salarial. Fizemos
todos os apelos. Muitos não entendem isso. Estivemos duas vezes
com o Governador pedindo que concedesse o melhor reajuste
possível e no menor tempo.

Entretanto, ontem o Governador enviou um projeto que estabelece
uma política salarial em três parcelas de 10%. Fiz vários apelos ao
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Governador dizendo que setembro de 2007, setembro de 2008 e
setembro de 2009 estão longe; que é preciso trazer isso, no mínimo,
para o mês de maio a fim de que possamos ver os policiais civis e
militares e os Bombeiros mais bem atendidos.

Este Deputado é autor de 12 leis, das quais 7 votadas para os
servidores da segurança pública de forma geral, trazendo enormes
benefícios. Em outras fui relator, com aquiescência e negociação junto
ao governo. Em várias delas fiz gestão política junto ao governo, e
foram aprovadas pelo Executivo, como o abono-fardamento, que
trouxe vários benefícios. E, às vezes, somos criticados. Fui convidado
pelo atual Presidente da Associação dos Oficiais, xará de V. Exa., o
Ten-Cel. Domingos Sávio de Mendonça, para participar da primeira
reunião ocorrida no Clube de Cabos e Soldados, mas alguns dos
Presidentes não quiseram minha presença. Assim, ausentei-me.

Estive com o Secretário de Governo, Danilo de Castro, e pedi que
recebesse as entidades de classe. Dei essa informação ao Vice-
Presidente da Associação, Maj. Zoé, mas as entidades de classe,
segundo o retorno recebido, não quiseram a agenda com o Secretário.
Muitas vezes, os policiais que estão no interior não entendem por que
o Deputado não está no carro de som ou participando das reuniões. É
porque não permitiram que o Deputado participasse. Continuamos
negociando com o governo de forma equilibrada, serena e cobrando
veementemente o melhor salário da melhor maneira.

O Governador mandou o projeto. Já protocolamos algumas
emendas, porque ainda vou lutar para seu aperfeiçoamento até o
último minuto. Melhorar as datas e tentar melhorar o índice. Vamos
lutar.

Tive uma excelente notícia por parte do Governador. Primeiro, com
a indicação deste Deputado, ele permitiu a correção da diferença
salarial do cargo de 3º-Sargento e de Tenente-Coronel. O Governador
atendeu essa reivindicação. A outra, que V. Exa. ajudou a votar, trata
da aposentadoria dos policiais civis aos 30 anos de serviço. Com
muito custo e insistência deste Deputado, conseguimos que ontem ele
firmasse o compromisso de aprovar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de minha autoria, cuja comissão especial já foi
designada, o relator é o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ou, se for o
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caso, se for melhor do ponto de vista da constitucionalidade, enviar
um projeto de lei complementar tratando definitivamente da
aposentadoria.

Agradeço a V. Exa. pela atenção, pelo carinho, pela presteza, mas,
acima de tudo, pelo apoio que tem dado aos projetos da área de
segurança, beneficiando os servidores da segurança pública.
Contamos com seu apoio na luta que travaremos, neste Plenário, para
aperfeiçoar o projeto do Governador. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu quem agradece o aparte de
V. Exa., que ilustrou com muita clareza e competência. Vivemos uma
realidade bastante madura do Parlamento mineiro, e não canso de
repetir que V. Exa. nos lidera nas discussões relativas à segurança
pública. Mas, com a maturidade que tem, sabe que estamos juntos.
Aqui não há unanimidade, pois isso não existe no ambiente
democrático, mas uma grande maioria é parceira das Polícias Militar e
Civil. V. Exa. nos ajuda a estabelecer um diálogo com as lideranças
sindicais, ainda que vivamos alguns momentos de dificuldade, o que
também faz parte do ambiente democrático. Registro meu respeito a
essas lideranças, especialmente às entidades, que são permanentes.
Eventualmente, pode-se discordar de uma liderança ou de outra, mas
a entidade que organiza uma categoria é muito importante. Ela não
pode radicalizar, transformando-se em mero instrumento de oposição
ao governo, pois assim não haverá avanço. Deve haver diálogo e boa
vontade. Participei de vários momentos de luta ao lado de V. Exa. não
apenas durante a proposta de emenda à Constituição que abriu
caminho para a questão da aposentadoria dos servidores civis - a qual
deverá transformar-se em realidade, com certeza -, mas também em
outros avanços, como a promoção de Cabo, Sargento e Detetive, a
questão dos agentes de segurança, os Agentes Penitenciários.
Criamos o plano de carreira, do qual V. Exa. e eu fomos relatores em
duas Comissões; porém gostaria de insistir no aspecto de como é
bom ter um governo que, com seriedade e responsabilidade, vai
construindo um ambiente de desenvolvimento e segurança para Minas
Gerais. O Governador Aécio Neves está fazendo isso. No início do
seu mandato, fez algo raro. Não creio que haja nenhum Governador,
em nenhum Estado da Federação, anunciando 33,1% de aumento
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para a segurança pública. Normalmente, em início de mandato,
encontram-se várias justificativas para não o fazer, mas o Governador
Aécio Neves, que já o fez no primeiro mandato, inicia este segundo
mandato dando uma demonstração clara e firme de que tem um
compromisso com todos os mineiros, especialmente com a segurança
pública. Ao conceder um aumento de 33,1% - obviamente, de forma
escalonada, pois seria impossível fazê-lo de uma só vez, sendo
preciso prever no Orçamento e adequá-lo à realidade financeira do
Estado -, o Governador não faz uma valorização apenas dos
profissionais de segurança. Isso, por si só, já seria muito justo, pois se
trata de uma atividade perigosa, que põe em risco a vida do
profissional e que inclui um custo pessoal maior, pois, a cada dia,
precisamos de policiais que não necessitem fazer bico e que possam
viver dignamente do seu salário. No entanto o Governador não investe
apenas na categoria, mas também no povo mineiro, melhorando a
segurança de todos. Todos nós gostaríamos, e não tenho dúvida de
que o Governador também gostaria que isso fosse feito para amanhã,
mas ele tem uma série de coisas para pensar. Tem a
responsabilidade de governar todos os mineiros e deve equilibrar o
caixa do Estado.

Já vimos aumentos serem dados no calor da decisão e depois
virarem pesadelo: atraso de salários e inviabilidade de se governar o
Estado. Como já disse, segurança não é só polícia, são todas as
condições para que se tenha uma vida digna: estrada, habitação,
educação e saúde. Tudo isso é segurança.

Portanto, o Governador - claro que gostaria que fosse antes - faz, de
forma escalonada, esse reajuste salarial: o primeiro será em setembro
deste ano; no ano seguinte, mais um reajuste, tudo programado. Por
que esse espaço de tempo? Logicamente, as outras categorias
também querem reajuste - os professores, os profissionais de saúde,
meus colegas médicos- veterinários do IMA, que precisam de
aumento, pois os salários estão defasados, e outros servidores.
Obviamente, o governo precisa de um tempo para adequar o
Orçamento, para atender os policiais e também organizar-se de
maneira a valorizar todos os servidores públicos.

Lembro-me de um debate de que participei. Na ocasião, estavam
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presentes o Deputado Sargento Rodrigues, o Governador e Danilo de
Castro. Numa reunião aqui na Assembléia, o Prof. Anastasia também
falou sobre a questão da aposentadoria dos policiais civis. V. Exa. luta
por isso há muito tempo, e sou seu parceiro nessa luta, assinamos
juntos o documento com esse objetivo. E ele dizia: “Vamos chegar lá.
Também considero justo, mas precisamos de tempo para atender a
cada reivindicação”. E esse tempo chegou.

Então, esse governo sério, responsável, procura, a cada momento,
atender e cumprir - esse é um diferencial que resgata a credibilidade
do Estado - uma determinada reivindicação. Antes era comum o
Estado anunciar obras, e não cumprir. Agora, quando o Governador
Aécio Neves anuncia que teremos telefonia móvel em todos os 853
Municípios mineiros, o povo acredita, pois, ao assumir um
compromisso, ele cumpre. E são 412 Municípios que ainda não têm
telefone, mas o Governador está viabilizando a sua instalação. Isso
também ajuda na segurança. Alguém ter um telefone para se
comunicar ... não deixa de ser um equipamento de segurança.

É isso que me faz ter a convicção de que estamos avançando.
Precisamos mais? Precisamos. Mas estamos com o líder certo,
responsável, sincero, que dá um passo de cada vez. É claro que
gostaríamos que o aumento fosse para ontem, mas a certeza de que
ele ocorrerá amanhã, de forma programada, de que um policial militar,
um Soldado do Corpo de Bombeiros, um Agente Penitenciário, um
policial civil terão salários mais dignos, é importante. Se a inflação for
de 8%, como o governo federal anuncia para os próximos três anos -
de fato, a inflação no Brasil está caindo, estamos na casa de 2,5% a
3%, com tendência de queda -, teremos quatro vezes o valor da
inflação. Trata-se de um ganho real, de um processo de recuperação
salarial. Se tivermos governos sérios, que continuem recuperando os
salários de ano a ano, chegaremos ao sonho de termos salários
dignos. É disso que precisamos para os professores e para os demais
servidores do Estado. Confio em que o Governador Aécio, assim
como está fazendo uma gestão séria para a segurança, também
apontará caminho mais adequado para as demais categorias.

Obrigado, Sr. Presidente, por ter-me concedido esse espaço. Quero
encerrar minhas palavras referindo-me a um equipamento de
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segurança. Com alegria, estaremos acompanhando a inauguração -
espero que seja com a presença do Governador -, nos próximos 30
dias no máximo, pois já está pronto, do centro de recuperação de
menores.

Esse é um equipamento para recuperar o menor delinqüente, o
menor infrator condenado. Vimos que lá no Rio de Janeiro menores
estão envolvidos em crimes pesados. Aqui e no interior de Minas isso
já está ocorrendo; por exemplo, latrocínio. São “meninos” de 16 e w15
anos que matam para roubar, envolvidos com tráfico de drogas. O
Deputado Sargento Rodrigues sabe disso. Portanto, precisamos de
um equipamento público para colocar essa criança reclusa, fora da
convivência social, mas, ao mesmo tempo, lhe dando educação. Não
se trata de equipamento tão simples.

Esse equipamento, com um custo aproximadamente de
R$4.000.000,00, acaba de ser construído em Divinópolis, com 40
vagas, para que aquele menor que está na rua, praticando crime, já
com sentença judicial, possa ser recolhido e recuperado, e voltemos a
ter um pouco mais de paz. Em alguns lugares, o menor virou um
instrumento do crime. É preciso enfrentar isso. E o Governador Aécio
Neves tem tido essa coragem.

Pedimos e fomos atendidos. Divinópolis terá um equipamento que
começará a funcionar, nos próximos 30 dias, para que possamos lutar
para recuperar o menor criminoso, retirando-o do convívio com a
sociedade. Se ele é criminoso nesse nível, não adianta passar a mão
em sua cabeça e deixá-lo na rua, levando droga, fazendo tráfico,
ameaçando, roubando e até matando. Ele tem de ser retirado de
nosso convívio. E só há uma maneira de fazer isso: com um
equipamento desse tipo.

Estamos dando nosso testemunho. Cem por cento construído com o
dinheiro do Estado, esse equipamento está pronto e começa a
funcionar no próximo mês, e isso é motivo de termos renovada a
nossa confiança. Estamos com um governo sério, onde o dinheiro
público é tratado com competência e honestidade. Muito obrigado, Sr.
Presidente, muito obrigado a todos os que nos acompanharam.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/4/2007
Às 8h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Luiz Tadeu
Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
venda de bebidas alcoólicas no Estádio Governador Magalhães Pinto.
O Presidente comunica o recebimento de convite para “Caminhada
pela Paz” e acusa o recebimento, em turno único, do Projeto de Lei nº
362/2007, informando que designou o Deputado Délio Malheiros para
relatar a matéria. Registra-se a presença dos Deputados Antônio
Júlio, Alencar da Silveira Jr. e Carlos Pimenta. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Roberto Neves Silva,
Coordenador do 1º Departamento de Polícia Civil, representando o Sr.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais; o Ten.-Cel. PM Samuel Gonçalves Ferreira,
Comandante do Batalhão de Polícia de Eventos, representando o Cel.
PM Eduardo Mendes, Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de
Minas Gerais; os Srs. Marcelo Tadeu de Oliveira, Coordenador
Regional da Defensoria Pública, representando a Sra. Marlene
Oliveira Néri, Defensora Pública Geral; Luiz Otávio Ziza Motta
Valadares, Presidente do Clube Atlético Mineiro; José Eustáquio Natal
e Valdelino Leite da Cunha, Diretor-Geral e Procurador-Chefe da
Administração dos Estádios de Minas Gerais - Ademg -,
respectivamente; Virgilio Araújo Filho, responsável pelos bares da
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área interna do Mineirão, e Ernani Francisco Pereira, da Associação
dos Barraqueiros da Área Externa do Mineirão - Abem -, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 257 e 262/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira - Paulo Cesar.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/4/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a não-implementação do
parcelamento de multas de trânsito, previsto no art. 17 da Lei nº
15.956, de 29/12/2005. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Carlos Alberto Costa e Silva, Coordenador de
Administração do Detran-MG. Registra-se, também, a presença da
Sra. Ivone Oliveira Soares, Assessora Jurídica desse órgão. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais Deputados presentes
e aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Após os debates e cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/4/2007
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 43 e
450/2007 (Deputada Gláucia Brandão) e 360/2007 (Deputado Inácio
Franco). Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, com a
presença dos Deputados Lafayette de Andrada, Gláucia Brandão e
Inácio Franco, o Presidente passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 43 e 450/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão) e 360/2007 (relator: Deputado Inácio Franco). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Neider Moreira - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/4/2007

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado André Quintão (2), em que
solicita sejam realizadas reuniões conjuntas desta Comissão com a de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, com a finalidade de discutir, em
audiência pública, a elaboração e implementação de uma política
estadual permanente e sistematizada, voltada para o gerenciamento
da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de
origem domiciliar; e com a de Segurança Pública, para, em audiência
pública, discutir a questão da maioridade penal, com convidados que
menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 149/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

149/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.064/2005, tem por objetivo instituir a Medalha Tancredo Neves.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no diário oficial de 3/3/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 149/2007 tem por finalidade instituir a Medalha

Tancredo Neves, comemorativa dos vinte anos de redemocratização
do Brasil, destinada a agraciar 20 pessoas físicas que se tenham
destacado na luta pelo restabelecimento do regime democrático no
País. A proposição dispõe que a medalha será entregue uma única
vez pelo Governador do Estado, em data a ser designada por meio de
decreto editado pelo Poder Executivo.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República relaciona as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual, no que lhe compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,
o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como
reservada à Mesa da Assembléia nem aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece no
parágrafo único do seu art. 1º que essa autoridade fará a entrega da
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referida condecoração.
Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa,

entendemos ser necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte
conclusiva, para prever a existência do conselho que administrará a
medalha.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 149/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 20 anos de redemocratização do Brasil, destinada a agraciar 20
pessoas físicas que se tenham destacado na luta pelo
restabelecimento do regime democrático no País.

§ 1º - A medalha de que trata esta lei será concedida uma única vez
pelo Governador do Estado.

§ 2º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas e a data
da concessão da medalha.

Art. 2º - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha.

Art. 3º - A medalha será administrada por conselho a ser designado
pelo Governador do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 287/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº
287/2007, decorrente do Projeto de Lei nº 1.156/2003, tem por
objetivo instituir a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino Neves.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos
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jurídicos, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, e 188
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 287/2007 tem por finalidade instituir 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. Acompanhada de diploma correspondente, a
medalha será entregue pelo Governador do Estado, em solenidade
pública realizada em julho.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República relaciona as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual no que lhe compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
federados.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da
Constituição mineira não fixa a matéria em análise como reservada à
Mesa da Assembléia nem aos titulares dos Poderes Executivo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece no art. 2º
que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa,
entendemos ser necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte
conclusiva deste parecer, para prever a existência do conselho que
administrará a medalha e tornar o texto mais conciso.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 287/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 dez pessoas físicas e jurídicas por
sua atuação na área da assistência social em nosso Estado.

§ 1º - A medalha de que trata esta lei será concedida anualmente,
no mês de julho, pelo Governador do Estado, acompanhada de
diploma correspondente à honraria.

§ 2º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas e a data
da concessão da medalha.

Art. 2º - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha.

Art. 3º - A medalha será administrada por conselho a ser designado
pelo Governador do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 395/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Regional Pró-
Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina - Corinto - Arprodic -
, com sede no Município de Diamantina.

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 entidade em causa tem por objetivo mobilizar os moradores dos

Municípios de Diamantina e Corinto, visando ao desenvolvimento
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regional e à conscientização da comunidade sobre a necessidade de
se organizar para a conquista de objetivos comuns.

Atua junto ao poder público para obtenção de obras de
pavimentação ou conservação da rodovia que liga as referidas
localidades, oferecendo sugestões e alternativas de ação.

Por buscar promover o desenvolvimento da região, objetivando a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que nela vivem, a referida
entidade merece o título de utilidade pública.

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

395/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 407/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Associação Calor Humano, com
sede no Município de Rio Pomba.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem por finalidade ofertar aos idosos

oportunidade de desenvolverem suas habilidades por meio de
atividades artísticas, culturais e de trabalhos manuais, dentro de um
ambiente sadio. Promove a cordialidade e a integração entre os
associados e a comunidade, procurando transmitir aos jovens a
herança cultural e o conhecimento dos ancestrais.

Às pessoas da terceira idade proporciona atividades de lazer, visitas
domiciliares por meio das quais busca identificar suas necessidades e
prestar-lhes diversos serviços e a defesa dos seus direitos.

Tendo em vista o seu trabalho, a referida instituição merece o título
de utilidade pública.

Conclusão



1293

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
407/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 559/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Padre João, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.248/2006, visa declarar de
utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do Estatuto do Idoso
em Ouro Branco - Aceiob -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 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 559/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação pelo Cumprimento do Estatuto do Idoso em Ouro Branco -
Aceiob -, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 21,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, no art. 36, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão transferidos a outra pessoa jurídica que seja
qualificada, nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, e que tenha,
preferencialmente, o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 559/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 569/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.982/2006, dá
denominação à Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no
Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 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 569/2007 tem como objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Padre João de Mattos Almeida à Escola Estadual
do Bairro Sarandi, localizada no Município de Belo Horizonte.

Na Constituição da República, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas 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 estadual. Ao
Estado membro, aplica-se o disposto no § 1° do art.  25, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadrem no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro.

No uso 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 e que não haja outro bem público
com a mesma denominação no Município. A proposição em tela
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atende a essas exigências.
Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembléia, aos Poderes Executivo e
Judiciário, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por qualquer membro desta
Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 569/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 590/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 590/2007, do Deputado Weliton Prado, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 320/2003, tem como objetivo
instituir o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no diário oficial de 30/3/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 590/2007 tem como finalidade instituir o Prêmio

Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública, a
fim de agraciar os profissionais que tenham desenvolvido projetos
pedagógicos significativos para a melhoria da qualidade do ensino no
Estado.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República enumera as matérias de iniciativa exclusiva
da União, e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual, no que lhes compete. Cabem ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está
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relacionada nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser
considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
Federados.

Com relação à competência para deflagrar o processo legislativo, o
art. 66 da Constituição mineira não define a matéria objeto da
proposição em análise como reservada à Mesa da Assembléia ou aos
titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa,
entendemos ser necessário apresentar o Substitutivo nº 1, na parte
conclusiva, com o fim de aprimorá-lo, prevendo a entrega do prêmio,
constituído de diploma e medalha, pelo Governador do Estado, bem
como a existência de conselho que administrará a medalha.

Invocando o princípio da concisão, que deve nortear a boa redação
legislativa, entendemos que o parágrafo único do art. 1º do projeto
deve ser incorporado ao “caput”, sem nenhum prejuízo do conteúdo,
uma vez que trata de determinar o objetivo do prêmio e o público-alvo
da concessão.

Além disso, visto que já existe o Prêmio Lúcia Casassanta, instituído
pela Secretaria de Educação, por meio da Resolução nº 7.537, de
1994, a fim de homenagear professores da rede pública de ensino
fundamental do Estado que se dedicam à alfabetização, os projetos
relacionados com essa área não devem ser contemplados com a
premiação ora proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 590/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Paulo Freire de Criatividade,

destinado a homenagear os profissionais da rede pública estadual de
ensino que se tenham destacado em projetos pedagógicos de
relevância.

§ 1º - A condecoração constitui-se de diploma e medalha e será
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conferida, em solenidade anual, pelo Governador do Estado.
§ 2º - Não serão beneficiados os projetos relacionados com a

alfabetização.
§ 3º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas com o

prêmio e a data de sua concessão.
Art. 2º - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da

medalha.
Art. 3º - A medalha será administrada por conselho cujos membros

serão designados pelo Governador do Estado.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 624/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 624/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.589/2004, a pedido do Deputado Weliton Prado,
tem por escopo seja instituída a Semana de Doação de Sangue.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no diário oficial de
31/3/2007 e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de
ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 624/2007 tem por escopo seja instituída a

Semana de Doação de Sangue, a ser comemorada anualmente na
primeira semana de abril.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos
Estados, sobre as de predominante interesse regional; e aos
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Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do
art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência residual,
que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
qualquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo,
do Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz
menção àquela examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do processo
legislativo.

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.726, de 1994, nos §§ 6º, 7º e 8º do
art. 66, acrescentados pela Lei nº 14.179, de 2002, trata do calendário
de eventos culturais e turísticos que integra o Plano Estadual de
Cultura e também diz respeito às comemorações dessa natureza
realizadas nos Municípios.

Atualmente, não existe o “calendário oficial do Estado”, mencionado
no parágrafo único do art. 1º do projeto. Cada Secretaria estabelece
as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso,
com as atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é
realizado por meio de mero ato administrativo, pois nada mais faz do
que implementar comando relacionado diretamente com lei que institui
a data comemorativa.

Conclui-se, portanto, que a proposição em tela não deve conter
comando para obrigar a inserção da Semana de Doação de Sangue
no calendário oficial do Estado, tampouco os arts. 2º e 3º, que tratam
respectivamente das despesas atinentes ao prêmio e à
regulamentação da lei, competências do Poder Executivo.

Informamos que, por ocasião em que o projeto em tela tramitava na
legislatura passada, a Presidente da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas - sugeriu,
por intermédio do Ofício nº 515/04, fosse a data comemorada na
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semana em que incidisse o dia 25 de novembro, Dia Nacional do
Doador Voluntário de Sangue, quando então ocorrem eventos em
todos os Estados do País e a Fundação promove em suas unidades a
Semana do Doador Voluntário de Sangue.

Diante do exposto, cumpre apresentar o Substitutivo nº 1, redigido
no final deste parecer, que incorpora todas as alterações que se
fazem necessárias.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 624/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Doação de Sangue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Doação de Sangue, a ser

comemorada na semana em que incidir o dia 25 de novembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 73/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Gilberto Abramo, obriga
hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e
outras unidades de saúde, públicas ou privadas, a notificar o órgão da
vigilância sanitária sobre os casos de intoxicação alimentar e
patologias digestivas assemelhadas.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga hospitais, prontos-socorros, postos
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de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou
privadas, a notificar à vigilância sanitária os casos de intoxicação
alimentar e de patologias digestivas assemelhadas, decorrentes da
ingestão de alimentos deteriorados, com prazo de validade vencido ou
impróprios para o consumo. A notificação deverá ser feita apenas nos
casos em que forem identificados o alimento causador do distúrbio e
sua origem. O projeto prevê, em seu art. 2º, que a vigilância sanitária
determinará a cessação imediata da comercialização ou do
fornecimento dos alimentos deteriorados ou impróprios ao consumo,
identificados na forma do art. 1º. Segundo o art. 3º da proposição, o
Conselho Regional de Medicina - CRM - será comunicado pela
autoridade sanitária nos casos em que houver omissão ou negligência
por parte dos profissionais responsáveis pela notificação. Por fim, o
art. 4º prevê a penalidade de multa em caso de descumprimento do
disposto no projeto, a qual será duplicada se houver reincidência.

O objetivo do autor com a medida proposta é impedir que outras
pessoas sejam contaminadas pelo alimento que já tenha prejudicado
a saúde de alguém. Tal objetivo é relevante, uma vez que as doenças
de origem alimentar representam um problema emergente de saúde
pública em todo o mundo, podendo ser causadoras de morte.

O projeto cuida, portanto, da proteção à saúde, matéria amparada
pelo art. 186 da Constituição mineira. Outro dispositivo importante que
ampara o projeto é o art. 3º da Portaria do Ministério da Saúde nº
2.325/GM, de 8/12/2003, que dispõe que os gestores municipais e
estaduais do Sistema Único de Saúde - SUS - poderão incluir outras
doenças e agravos no elenco de doenças de notificação compulsória,
em seu âmbito de competência. A Portaria GM/MS nº 5, de 21/2/2006,
contém a lista nacional de doenças e agravos de notificação
compulsória, além da lista de doenças e agravos de notificação
imediata. Estes devem ser notificados em até 24 horas após a
suspeita inicial. Tanto a notificação compulsória como a imediata
devem ser registradas no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação - Sinan.

A doença de origem alimentar é também conhecida por doença
transmitida por alimentos - DTA -, que pode manifestar-se como uma
síndrome e decorre da ingestão de alimento ou água contaminados
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por microorganismos, toxinas e outros agentes químicos ou físicos. A
Resolução RDC nº 12, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa -, de 2/1/2001, traz no item 3.1 a definição de DTA: “Doença
Transmitida por Alimento - causada pela ingestão de um alimento
contaminado por um agente infeccioso específico ou pela toxina por
ele produzida, por meio da transmissão desse agente ou de seu
produto tóxico”.

Fala-se em surto de DTA quando há a ocorrência de dois ou mais
casos de pessoas que ingeriram alimento em comum e tiveram os
mesmos sintomas de contaminação.

As causas dessa doença relacionam-se com falhas ocorridas em
qualquer fase da cadeia produtiva do alimento, provocando sua
contaminação com microorganismos patogênicos. Dessa forma, a
conservação, preparação e manipulação do alimento, bem como a
higiene do manipulador, as condições da matéria-prima e dos
utensílios utilizados na produção são muito importantes na prevenção
das DTA. Com o objetivo de garantir as condições higiênico-sanitárias
do alimento preparado, a Anvisa editou a Resolução RDC nº 216, de
15/9/2004, que estabelece os procedimentos de boas práticas para
serviços de alimentação.

Entre as várias doenças veiculadas por água e alimentos,
destacamos: botulismo; difilobotríase (tênia de peixe), parasitose
identificada no salmão, recentemente; febre tifóide, causada pela
Salmonella; e doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que causa distúrbio
cerebral e sua variante, enfermidade fatal associada à “doença da
vaca louca”. Têm ocorrido também, nos últimos anos, surtos de
grandes proporções de ciclosporíase, criptosporidiose e
toxoplasmose, associados à água ou a alimentos contaminados com
esses parasitas. Dessas doenças, algumas integram a Lista Nacional
de Agravos de Notificação Compulsória e a de Notificação Imediata.

No Brasil, devido à precariedade das informações disponíveis sobre
as doenças de origem alimentar, a Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde - MS - implantou, em 1999, o Sistema de
Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos -
VE-DTA - nas Secretarias de Saúde das Capitais e dos Estados, que
se comprometeram a implantar o VE-DTA em seus Municípios. Desde
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então, os surtos de DTA notificados passaram a ser investigados de
forma integrada e sistematizada, com o objetivo de reduzir a
incidência das DTA a partir do conhecimento do problema e de sua
magnitude. Mas esse sistema não está totalmente consolidado, e há
deficiências. Mesmo assim, os dados disponíveis permitem
estabelecer o perfil epidemiológico dos surtos de DTA ocorridos, e,
com as informações disponíveis, o gestor de saúde pode adotar
medidas de prevenção e controle em tempo oportuno.

Tendo-se em vista que os surtos de DTA representam sério
problema de segurança alimentar e que os casos não notificados no
mundo são de aproximadamente 95%, a medida proposta reveste-se
de grande importância.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o fim de inserir as medidas previstas no projeto no Código de
Saúde do Estado. Achamos oportuna a alteração. Entretanto, é
necessário aperfeiçoá-la quanto à terminologia, razão pela qual
apresentamos o Substitutivo nº 2.

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

73/2007 no 1º turno, 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
Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica acrescida

do seguinte art. 69-A:
“Art. 69-A - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas,
notificarão a autoridade sanitária local sobre a ocorrência de casos de
doenças transmitidas por alimentos − DTA .

Parágrafo único - Entende-se por DTA a doença transmitida por
alimento e causada pela ingestão de um alimento contaminado por um
agente infeccioso específico ou pela toxina por ele produzida.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Carlos Mosconi,  Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor

Rinaldo - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
altera a redação do inciso II do art. 10 da Lei nº 13.437, de 30 de
dezembro de 1999.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende alterar o art. 10 da Lei nº

13.437, de 30/12/99, que trata do programa de fomento ao
desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno
porte do Estado de Minas Gerais - Micro Gerais.

O objetivo da proposição em tela é alterar dois dispositivos
constantes do art. 10. Em primeiro lugar, pretende modificar a redação
do inciso II, visando estender os benefícios do Programa Micro Gerais
às empresas que tenham sido desmembradas até 31/12/2000 e
também àquelas que resultem do desmembramento de outra empresa
ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em
empresa autônoma até a mesma data. Pela Lei nº 13.437, de 1999, só
poderiam se beneficiar dos incentivos fiscais do Programa as
empresas desmembradas até 31/12/96. Em segundo lugar, pretende
acrescentar o § 4º ao citado artigo, visando excetuar do disposto no
inciso II o desmembramento resultante de herança ou de cisão da
sociedade comercial, em que cada sócio continue administrando a sua
empresa separadamente.

O Micro Gerais é um programa de apoio ao desenvolvimento das
pequenas e microempresas do Estado, que lhes assegura tratamento
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial
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diferenciado e simplificado. Esse Programa foi inicialmente criado pela
Lei nº 12.708, de 1997. Contudo, essa lei foi revogada pela Lei nº
13.437, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 40.987, de 2000, que
compõem atualmente a legislação mineira que trata do Micro Gerais.

De acordo com a referida legislação, os contribuintes enquadrados
no Programa podem abater do ICMS devido no período o valor
correspondente ao depósito efetuado em benefício do Fundo de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - Fundese. O Programa prevê ainda políticas de estímulo ao
emprego, à capacitação gerencial e profissional e ao investimento em
novas tecnologias, todas elas fundadas em redução do ICMS.

Nos últimos anos, as pequenas empresas e as microempresas têm
se destacado como geradoras de renda e absorvedoras de mão-de-
obra. Embora as estatísticas sobre o setor sejam ainda reduzidas,
dados do Sebrae indicam que as microempresas e as pequenas
empresas são responsáveis por cerca de 29% do PIB no Brasil e
empregam cerca de 44% da força de trabalho (Sebrae, 2002).

É importante lembrar que a Constituição da República dispõe, no art.
179, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão dispensar às microempresas e às empresas de pequeno
porte tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las a
simplificar suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditícias, ou a eliminar ou reduzir essas obrigações por meio de
lei.

De fato o estímulo ao desenvolvimento da capacidade
empreendedora e o apoio às pequenas empresas e às microempresas
devem constituir prioridade nas ações do governo, por meio da
criação e manutenção de programas específicos de fomento, voltados
para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado.

A Lei nº 13.437, de 1999, permitiu o enquadramento no Micro Gerais
de empresas desmembradas até 31/12/96, ou seja, até três anos
antes da sua publicação, evitando, dessa forma, que empresas
fossem desmembradas apenas para buscar os benefícios desse
Programa, como a diminuição da carga tributária.

Verifica-se, no entanto, que diversas empresas foram criadas no
Estado, em decorrência de desmembramento ou transmutação, após
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31/12/96. Essas empresas enfrentam, hoje, a mesma realidade
mercadológica, econômica e financeira das pequenas empresas e das
microempresas, mas não recebem o mesmo tratamento fiscal,
tributário, creditício e administrativo recebido por estas, por não se
enquadrarem na lei do Micro Gerais. Esse tratamento desigual
conferido a empresas de igual capacidade contributiva é uma ofensa
ao princípio da isonomia tributária, expresso no art. 150, II, da
Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

(...)
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;”.

Assim, do ponto de vista do mérito da proposição, esta Comissão
considera conveniente estender a possibilidade de enquadramento no
regime previsto no Micro Gerais às empresas que tenham sido
desmembradas ou transmutadas após 31/12/96, de modo a adequar o
programa à realidade dessas empresas, ao mesmo tempo em que
mantém um lapso entre a edição da lei e a data do desmembramento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 93/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Cecília Ferramenta - Eros

Biondini.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Adalclever Lopes,
o Projeto de Lei nº 5/2003, atual Projeto de Lei nº 132/2007,
“estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de
domínio ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências”.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007, a proposição foi

encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Considerando que o projeto em análise tramitou nesta Casa na

legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão apreciou a
matéria pela ótica da conveniência e oportunidade, passamos a
reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação utilizada na ocasião:
“A proposição em referência tem o escopo de estabelecer normas
jurídicas relativas à utilização, por terceiros, de bens patrimoniais do
Estado e das pessoas jurídicas de direito público, mediante os
institutos da concessão, da permissão e da autorização de uso, que
estão expressamente previstos no § 2º do art. 18 da Carta Mineira.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
à proposição original, dispensando tratamento sistemático à matéria e
introduzindo significativos aprimoramentos em seu texto, com fulcro
na melhor doutrina. Em razão disso, a argumentação deste parecer
incidirá basicamente sobre o citado substitutivo, que, segundo
definição regimental, é uma “emenda apresentada como sucedânea
integral de proposição” (art. 225, III, “b”).

Inicialmente, cumpre salientar que o Código Civil Brasileiro, no art.
99, classifica os bens públicos em três categorias, conforme a sua
destinação: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e
bens dominicais. Os primeiros podem ser utilizados por toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais
como os rios, as estradas, as ruas e as praças; os bens de uso
especial são os utilizados para a execução de determinado serviço
público ou para o exercício de atividade meramente burocrática, como
é o caso dos edifícios que abrigam as repartições públicas; os bens
dominicais são os que não possuem afetação pública e,
conseqüentemente, podem ser objeto de alienação, que é uma forma
genérica de transferência de domínio e compreende a compra e a
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venda, a doação e a permuta, entre outros institutos. Os bens de uso
comum do povo e os bens de uso especial, enquanto tiverem
destinação pública, não podem ser objeto de alienação, nos termos do
art. 100 da referida legislação civil. Esses bens integram o chamado
patrimônio indisponível do Estado. Os bens dominicais podem ser
objeto do comércio jurídico de direito privado, pois constituem o
patrimônio disponível do Estado por serem desprovidos de destinação
pública.

O regime jurídico dos bens públicos possui características
peculiares, nitidamente distintas do regime de direito privado. Em
princípio, os bens do domínio público são inalienáveis, impenhoráveis,
imprescritíveis, além de não poderem ser dados em garantia para o
pagamento de dívidas; entretanto, tais bens podem ser utilizados por
terceiros, na forma da lei, de maneira gratuita ou remunerada,
mediante os instrumentos adequados e previstos no ordenamento
jurídico. Os institutos tradicionais para a utilização de bens do domínio
público são a concessão, a permissão e a autorização de uso. A
primeira é definida na proposição como 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”. A permissão de uso é conceituada como o “ato
administrativo unilateral, discricionário e precário, mediante o qual a
administração pública faculta ao particular a utilização privativa do
bem público, para fins de interesse público”. A autorização é definida
como “o ato administrativo unilateral, discricionário e precário por meio
do qual se faculta ao particular a utilização de bem público com
caráter de exclusividade””.

Como se vê, apenas o instituto da concessão de uso se reveste de
natureza contratual e deve ser antecedido de licitação, ao passo que
os instrumentos da permissão e da autorização têm a natureza de ato
administrativo unilateral, discricionário e precário, não se sujeitando a
tal procedimento seletivo para a utilização do bem pelo particular. A
concessão, por ser contrato de direito público, pressupõe acordo de
vontades entre as partes; todavia, a administração participa da relação
jurídica com supremacia de poder sobre o particular contratante, o que
lhe garante um conjunto de prerrogativas exorbitantes para modificar
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unilateralmente as disposições do ajuste, aplicar penalidades
contratuais, exercer o controle da avença e extingui-lo antes do
término inicialmente estipulado. A permissão e a autorização de uso
de bem público não têm natureza contratual, uma vez que inexistem o
acordo de vontades e a reciprocidade de obrigações entre o Estado e
o usuário. Nesse caso, a utilização do bem por terceiros depende
apenas da vontade do poder público, que poderá revogá-la a qualquer
tempo, independentemente de indenização ao usuário.

O “caput” do art. 3º do Substitutivo nº 1 determina que ambos os
institutos - a permissão e a autorização de uso - deverão ser
formalizados por prazo indeterminado e poderão ser revogados, a
qualquer tempo, pela autoridade administrativa competente. O
parágrafo único do citado artigo faculta 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”. Discordamos da parte final desse dispositivo,
principalmente quando se tratar de uso gratuito do bem. Não se nos
afigura conveniente aos interesses da administração pública ter de
indenizar o usuário de determinado bem do Estado, quando este
decide, com fundamento em seu poder discricionário relacionado com
o interesse público, revogar a permissão qualificada. É por isso que
apresentamos a Emenda nº 1, a fim de suprimir a parte final do
preceito.

O parágrafo único do art. 4º da mencionada proposição determina
que “o uso privativo de bem patrimonial poderá ser gratuito quando se
destinar a outra entidade de direito público, ou a entidade assistencial,
religiosa, educacional ou esportiva, desde que verificado relevante
interesse público”. Tal como foi redigido, esse comando normativo
restringe o uso do bem público apenas às pessoas jurídicas que
atuem nas áreas previamente indicadas, o que afasta a possibilidade
de utilização por pessoas físicas. Assim, no intuito de propiciar a
utilização mais ampla dos bens públicos, propomos nova redação do
preceito por meio da Emenda nº 2, a fim de determinar que o uso
privativo de bem patrimonial poderá ser efetivado por pessoa física ou
jurídica, que atue também em áreas consideradas de relevante
interesse social, como é o caso da saúde e da cultura.
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Finalmente, o art. 7º do Substitutivo nº 1 determina que “decreto do
Poder Executivo estabelecerá os critérios e valores para o uso
remunerado dos bens de que trata esta lei”; entretanto, os bens
públicos se difundem por todos os órgãos constitucionais do Estado,
não sendo exclusivamente do Poder Executivo. Dessa forma, parece-
nos razoável deixar a cargo de cada Poder a prerrogativa de
estabelecer os critérios e valores para o uso remunerado desses
bens, mediante ato normativo específico. É o que propomos na
Emenda nº 3”.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 132/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 1 a 3, a
seguir redigidas.

Emenda nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de

interesse público, atribuir prazo à permissão de uso.”.
Emenda nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O uso privativo de bem patrimonial poderá ser

gratuito, quando se destinar a outra entidade de direito público ou a
pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos que atuem nas áreas de
saúde, assistência, religião, educação, cultura e esporte, desde que
verificado relevante interesse público.

Emenda nº 3
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - Regulamento de cada Poder estabelecerá os critérios e

valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.”.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Domingos

Sávio - Inácio Franco - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 227/2007

Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

exame dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde
manterem em funcionamento centro de atendimento em todos os
hospitais privados do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi enviado à 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, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende obrigar que os planos e

seguros de saúde mantenham postos de atendimento em todos os
hospitais credenciados em suas respectivas redes, visando a facilitar
a liberação de guias de autorização para realização de procedimentos
de diagnóstico e tratamento de doenças em seus usuários.

Os planos e seguros de saúde estão legalmente amparados, ao
exigirem que a realização de determinados procedimentos seja
condicionada a autorização prévia; entretanto, o usuário que depende
dessa autorização não deveria sujeitar-se a longas horas de espera e
a repetidas idas à sede de seu plano de saúde para obtê-la. Dessa
forma, a matéria tem muito que contribuir, ao instituir a exigência de
que os planos e seguros de saúde mantenham representantes aptos a
resolver os trâmites burocráticos nos hospitais credenciados.

O § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, determina que é dever do Estado garantir
condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Já o art.
22 da mesma lei estabelece que “na prestação de serviços privados
de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde -
SUS - quanto às condições de seu funcionamento”.

Acrescente-se que a Lei Federal nº 9.656, de 1998, que disciplina as
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atividades dos planos e dos seguros privados de assistência à saúde,
não faz referência específica à matéria de que trata o projeto em
análise; entretanto, o art. 18, II, da lei supracitada determina que a
aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional
de saúde, da condição de contratado ou credenciado impõe-lhes a
obrigação, entre outras, de que a marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos seja feita de forma a atender às
necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de 65
anos de idade, as gestantes, as lactantes, os lactentes e as crianças
até 5 anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –,
órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantem a assistência suplementar à saúde, também
não disciplinou a matéria. Consideramos, entretanto, preocupante
tornar obrigatória a um prestador de serviço uma medida que lhe
acarretará ônus, pois este poderá ser transferido ao usuário. Além
disso, em termos operacionais a medida em comento apresenta
dificuldades, uma vez em que os hospitais e clínicas terão que
providenciar um local, para que os atendentes dos diversos planos de
saúde se instalem adequadamente. A implementação da medida
proposta traria dificuldades sobretudo para as clínicas e os hospitais
de pequeno porte que funcionam no interior do Estado. Cabe lembrar,
ainda, que atualmente dispomos de diversos meios de comunicação
que não exigem, necessariamente, a presença do profissional no local
para o desenvolvimento ou o desempenho de suas funções.

Por esses motivos, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao projeto, que
torna obrigatória a manutenção, por parte das operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde, de linha telefônica gratuita
com atendimento 24 horas ou terminal de computador com internet
“on-line”, para que sejam feitas as autorizações necessárias. O
substitutivo estabelece ainda que as operadoras deverão afixar
cartazes que divulguem as informações supracitadas e que o
atendimento será feito por profissional credenciado a autorizar os
procedimentos para internação, diagnóstico e tratamento médico.

Consideramos, portanto, oportuna a aprovação do projeto,
aprimorado pelo Substitutivo nº 2 desta Comissão, que visa a garantir
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o acesso universal e o atendimento rápido e eficiente aos usuários de
serviços de saúde privados.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 227/2007,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a manutenção, pelas operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde, de serviço “on-line” ou
telefônico para a autorização dos procedimentos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as operadoras de planos e seguros p rivados de

assistência à saúde que exigirem autorização para a realização de
procedimento de internação, diagnóstico e tratamento médico
obrigadas a manter serviço “on-line” ou telefônico, com atendimento
24 horas, inclusive os sábados, os domingos e os feriados, para a
concessão imediata da autorização.

Art. 2° - As operadoras de que trata o art. 1° mant erão, nos hospitais
e nas clínicas credenciados, terminal de computador ou linha
telefônica gratuita para a solicitação da autorização a que se refere o
mesmo artigo.

Art. 3° - As operadoras de que trata o art. 1° afix arão, nos hospitais e
nas clínicas credenciados, em local visível, cartazes que informem os
usuários sobre o serviço de concessão da autorização de que trata
esta lei.

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 261/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 261/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 12/2003, dispõe
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sobre o estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética e liberação
no meio ambiente de organismos geneticamente modificados - OGM -
no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
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.

Cabe-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria.

Fundamentação
De início, cabe-nos esclarecer que, na legislatura passada, esta

Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 12/2003, cujo conteúdo é idêntico ao do Projeto
de Lei nº 261/2007. Na época, para sanar as irregularidades do
Projeto de Lei nº 12/2003, esta Comissão apresentou um substitutivo.
Em nossa avaliação, a proposição em epígrafe apresenta os mesmos
problemas do Projeto de Lei nº 12/2003, não obstante a edição
superveniente da Lei Federal nº 11.105, de 2005, que revogou a Lei
Federal nº 8.974, de 1995, que disciplinava o uso das técnicas de
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos
geneticamente modificados - OMG.

Nesse contexto, os argumentos deste parecer que demonstram a
incompatibilidade do Projeto de Lei nº 261/2007 com a face da Lei
Federal nº 11.105, de 2005, sofrem, no geral, apenas alteração de
forma se comparados com aqueles usados por ocasião da apreciação
do ex-Projeto de Lei nº 12/2003.

Com essas considerações preliminares, passaremos a seguir à
análise da legislação pertinente.

Quando se examina a legislação federal relativa aos organismos
geneticamente modificados, percebe-se que a União procurou conferir
ao assunto uma importância fundamental para o controle das práticas
e técnicas de engenharia genética aplicáveis ao ser humano, aos
animais e às plantas, bem como ao meio ambiente.

Com esse espírito de dar um tratamento cercado de todas as
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cautelas possíveis, relacionadas ao uso das técnicas de engenharia
genética na construção, no cultivo, na manipulação, no transporte, no
consumo, na liberação e no descarte de OGM e derivados, as normas
de biossegurança e os sistemas de controle, envolvendo a aplicação
de penalidades, as atividades de fiscalização de entidades e a
concessão de autorizações e registros foram centralizados nas Pastas
da Saúde, da Agricultura e do Abastecimento, do Meio Ambiente, da
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da
República e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio.

E é até compreensível que assim seja em face do conceito de OGM
dado pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.105, de 2005, reproduzido a
seguir:

“Art. 3º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou

transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que
venham a ser conhecidas;

II - ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN:
material genético que contém informações determinantes dos
caracteres hereditários transmissíveis à descendência;

III - moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas
manipuladas fora das células vivas mediante a modificação de
segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-
se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN
resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos
de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural;

IV - engenharia genética: atividade de produção e manipulação de
moléculas de ADN/ARN recombinante;

V - organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo
material genético - ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer
técnica de engenharia genética;

VI - derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua
capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável
de OGM;

VII - célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação
de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas
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e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia;
VIII - clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida

artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou
sem utilização de técnicas de engenharia genética;

IX - clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de
obtenção de um indivíduo;

X - clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção
de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica;

XI - células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam
a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um
organismo.

§ 1º - Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas
que impliquem a introdução direta, num organismo, de material
hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de
ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro,
conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer
outro processo natural.

§ 2º - Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância
pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos
e que não contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN
recombinante”.

Trata-se, portanto, de matéria de alta complexidade, em razão de
lidar com a essência dos seres vivos, e o conhecimento de suas
implicações ainda é restrito a pesquisadores, professores
universitários e cientistas.

Para se ter uma idéia da complexidade desse assunto, pela primeira
vez em sua história, o Supremo Tribunal Federal vai promover uma
audiência pública, por solicitação do Ministro Carlos Ayres Brito, para
ouvir especialistas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510,
proposta pela Procuradoria Geral da República, que questiona a
permissão legal para utilização de células-tronco de embriões
humanos em pesquisas e terapias. A notícia foi publicada no sítio do
STF de 23/3/2007 e a data da audiência foi fixada para o dia
20/4/2007.

Na 14ª Legislatura, matéria semelhante tramitou nesta Casa.
No parecer para o 1º turno do Projeto de Lei nº 451/99, do ex-
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Deputado Edson Rezende, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais salientou que a temática relativa aos organismos
geneticamente modificados, pelo seu caráter inovador e até mesmo
revolucionário, despertava na população a um só tempo fascínio e
inquietação, ao envolver aspectos ligados à produção de alimentos, à
saúde humana e à proteção do meio ambiente, mediante o uso de
técnicas de engenharia genética na produção e no desenvolvimento
de plantas ou animais pela incorporação de genes de outras espécies.

No fórum técnico realizado nesta Assembléia, para discutir esse
assunto, ficaram evidenciadas as dúvidas existentes, mesmo no meio
científico, sobre os possíveis prejuízos do uso dessas técnicas para a
saúde humana e para a proteção do meio ambiente.

Nas razões do veto, mantido por esta Casa, à Proposição de Lei nº
15.150, oriunda do Projeto de Lei 451/99, o ex-Governador Itamar
Franco, apesar de reconhecer a competência concorrente dos
Estados membros para legislarem sobre proteção do meio ambiente,
alegou a inexistência de qualquer peculiaridade regional no uso das
técnicas de engenharia genética que pudesse merecer um tratamento
suplementar do legislador estadual. Para ele, a Lei Federal nº 8.974,
de 1995, que vigorava à época, já havia tratado pormenorizadamente
do tema, tendo estabelecido, até mesmo a competência da CTNBio.
Assim, a imposição de novas avaliações e encargos estaduais
relativos à biossegurança apenas acarretaria ônus adicional às
empresas de biotecnologia instaladas no Estado e seria uma forma de
barreira à entrada de novas empresas em Minas.

Realmente, o tratamento dispensado à matéria pelo legislador
federal é, em certo sentido, pormenorizado e alçado à condição de
assunto de segurança nacional. No entanto, a própria Constituição
Federal, nos §§ 1º a 4º do art. 24, limita a competência da União à
edição de normas gerais, de aplicação compulsória a todos os entes
federados.

Quando o Supremo Tribunal Federal examinou a ação direta de
inconstitucionalidade com o pedido de medida cautelar nº 2.303-RS,
ele deferiu a cautelar, por maioria, e determinou, até julgamento do
mérito, a suspensão da Lei nº 11.463, de 2000, do Estado do Rio
Grande do Sul.
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O art. 1º da citada lei gaúcha tem a seguinte dicção:
“Art. 1º - O cultivo comercial e as atividades com organismos

geneticamente modificados (OGMs), inclusive as de pesquisa, testes,
experiências, em regime de contenção ou ensino, bem como os
aspectos ambientais e fiscalização obedecerão estritamente à
legislação federal específica”.

Como se observa, na lei gaúcha tudo o que envolve OGM deve
obedecer estritamente a legislação federal específica.

No acórdão citado, o STF reafirmou a competência dos Estados
membros para suplementarem a legislação federal relativa a
transgênicos, em conformidade com os §§ 1º a 4º do art. 24 da
Constituição Federal. A ementa desse acordo encontra-se redigida da
seguinte forma:

“Alimentos Transgênicos. Competência concorrente do Estado-
membro. Lei estadual que manda observar a legislação federal. 1.
Entendimento vencido do Relator de que o diploma legal impugnado
não afasta a competência concorrente do Estado-membro para
legislar sobre produtos transgênicos, inclusive, ao estabelecer,
malgrado superfetação, acerca da obrigatoriedade da observância da
legislação federal. 2. Prevalência do voto da maioria que entendeu ser
a norma atentatória à autonomia do Estado quando submete,
indevidamente, à competência da União, matéria de que pode dispor.
Cautelar deferida”.

Sem sombra de dúvida, legislar sobre OGM, no nível estadual, para
atender a peculiaridades regionais, é uma tarefa difícil, como já
demonstramos.

Ao se examinarem os dispositivos do Projeto de Lei nº 261/2007, de
iniciativa do ilustre Deputado Padre João, constata-se, na maioria
deles, as mesmas exigências estabelecidas na legislação federal,
relacionadas ao exercício do poder de polícia administrativa em
matéria ambiental e de saúde pública.

Ora, as autorizações e os registros federais têm validade nacional.
Além disso, os licenciamentos ambientais concedidos por órgãos
federais vinculam os demais entes federados. Como tais ações e atos
administrativos são privativos da União, a sua exigência em nível
estadual configura violação do princípio federativo.
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No Direito Administrativo, a duplicidade de fiscalização por mais de
um ente da federação no exercício do poder de polícia não tem
cabimento. Em outras palavras, os campos de atuação da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no exercício do poder
de polícia, são distintos.

Além desses problemas, o projeto prevê a criação de um órgão
denominado Conselho Estadual de Bioética, ao qual caberia emitir
parecer e conhecer projetos de pesquisa sobre OGM. Estabelece
também quais secretarias devem se manifestar sobre o assunto.

Tais medidas infringem as regras de iniciativa privativa previstas no
art. 66, III, da Constituição do Estado.

Com efeito, na esfera do Executivo, cabe ao Governador do Estado
iniciar o processo legislativo de criação de órgãos e entidades bem
como de alteração de suas competências.

Por esses motivos, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo nº 1, para sanar as irregularidades do Projeto de Lei nº
261/2007.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 261/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre os Organismos Geneticamente Modificados - OGM -

no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o

transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de
organismo geneticamente modificado - OGM - e de seus derivados
observarão, além do estabelecido na legislação federal, as normas
fixadas nesta lei e em sua regulamentação.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o
Estado manterá cadastro das instituições que exercem as atividades
descritas no art. 1º e exercerá a fiscalização e o licenciamento de
atividades ou projetos relativos a OGM no território mineiro, em
articulação com os órgãos e entidades da União.

Art. 3º - Para produzir, armazenar, transportar, manipular ou liberar
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no meio ambiente OGM e seus derivados, as entidades e instituições,
públicas ou privadas, observarão, além das contidas na legislação
federal, as seguintes exigências:

I - inscrição no cadastro de que trata o art. 2º;
II - comunicação aos órgãos estaduais competentes da realização

de projetos de pesquisa e de liberação de OGM e seus derivados no
meio ambiente;

III - cumprimento das normas suplementares de biossegurança
estabelecidas pelo poder público estadual.

Art. 4º - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de OGM e
de seus derivados em desacordo com o disposto nesta lei constituem
infrações administrativas, sujeitando o infrator à pena de multa de 500
(quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais - Ufemgs -, que será aplicada em dobro em caso de
reincidência, além da reparação de danos, na forma da legislação
pertinente.

Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas serão
utilizados no custeio de atividades e projetos de OGM desenvolvidos
por órgãos e entidades do Estado.

Art. 5º - As instituições que estiverem desenvolvendo atividades
reguladas por esta lei na data de sua publicação deverão adequar-se
às suas disposições no prazo de cento e vinte dias, contados da
publicação do decreto que a regulamentar, bem como deverão
apresentar relatório circunstanciado dos produtos existentes,
pesquisas ou projetos em andamento envolvendo OGM.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril 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 268/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 268/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.216/2005,
“autoriza o Poder Executivo a instituir o documento de identificação da
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pessoa portadora de deficiência e de doença crônica”.
Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 10/3/2007, a proposição

foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
preceitua o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame dispõe sobre a instituição do documento de

identificação da pessoa portadora de deficiência e de doença crônica.
Consoante a proposição, tal 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.

Nos termos do 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.

O art. 6º estabelece que todos os benefícios decorrentes da
legislação em vigor que se destinem às pessoas portadoras de
deficiência terão validade mediante a apresentação do documento em
apreço, prescindindo-se de qualquer outro documento comprobatório
da deficiência.

Não obstante o caráter meritório da proposta, cumpre dizer que esta,
sob a ótica estritamente jurídico-constitucional, suscita alguns
questionamentos. No que concerne à competência para legislar sobre
a matéria, parece-nos duvidosa a tese de que ao Estado membro seja
lícito editar norma legal instituindo um documento de identidade que
ateste uma dada condição de seu portador, no caso uma deficiência
ou uma doença crônica. Trata-se de matéria da alçada legislativa da
União, ente político constitucionalmente legitimado a ditar a disciplina
jurídica relativa a documentos de identificação de pessoa física, a teor
do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição da República,
combinado com o inciso XXV do mesmo artigo. O primeiro dos incisos
citados confere competência privativa para a União legislar sobre
direito civil, e o segundo lhe outorga tal competência em matéria de
registros públicos.

Ademais, o projeto ostenta ainda vício de iniciativa, ao estabelecer
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atribuições para a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente - Caade -, órgão autônomo integrante da administração
pública direta do Estado. Com efeito, atribuições normativas
expressamente endereçadas a tal órgão devem promanar de projeto
de lei de iniciativa privativa do Executivo, sob pena de violação do art.
66, inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado, em que se acha
abrigada a regra instituidora da reserva de iniciativa.

À vista dessas considerações, entendemos que o projeto não tem
como prosperar nesta Casa Legislativa, porquanto a Comissão de
Constituição e Justiça aprovou, em 21/6/2005, parecer concluindo
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 2.216/2005, pelas
mesmas razões agora mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 268/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 337/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 337/2007, do Deputado Arlen Santiago,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.523/2004,
“dispõe sobre a proibição de aplicação de multas de trânsito pelas
guardas municipais no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão 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
Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou minuciosamente a matéria no que tange ao juízo
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de admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, a argumentação utilizada na ocasião.

“A proposição tem por objetivo proibir a aplicação de multas de
trânsito pelas guardas municipais existentes no Estado. O destinatário
direto da norma proposta são ‘as guardas municipais com
personalidade jurídica de empresas estatais ou da administração
indireta’. A estas, compete, consoante o parágrafo único do art. 1º,
‘controlar e orientar o tráfego, sinalizar e educar para a preservação
de acidentes’, e não a aplicação de multas. Dispõe, ainda, a
proposição que o trânsito urbano dos Municípios mineiros será
subordinado ao Código de Trânsito Brasileiro e às resoluções do
Contran.

Observamos que o projeto analisado não se harmoniza com a
ordem jurídica vigente. Seu objeto extrapola o âmbito legiferante do
Estado membro, invadindo competências dos Municípios e da União.

A Constituição da República se funda em determinados pilares, de
natureza principiológica, que orientam a ação do legislador. Um deles
é o pacto federativo, mediante o qual nossa República se organiza de
maneira descentralizada, por meio de entidades federativas em
âmbito local, regional e federal, que possuem competências e gozam
de prerrogativas especificadas no próprio texto constitucional. Assim é
que o legislador estadual somente pode criar normas sobre matérias
que estejam no raio de competência do Estado membro.

Na Constituição Federal, o art. 22 estabelece as matérias que são
de competência legislativa privativa da União. O art. 30, I, afirma que
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.
Segundo o art. 22, XI, trânsito e transporte devem ser normatizados
por leis nacionais, emanadas do Congresso Nacional, como é o caso
do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, as guardas municipais,
conforme dispõe o art. 30, I, combinado com o art. 144, § 8º, devem
ser objeto de exclusivo regramento municipal.

Ressalte-se que, nos termos da Constituição de 1988, as guardas
municipais têm por fim a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais. A rigor, não se destinam a orientação, controle e
fiscalização de trânsito e de tráfego. A proposição se refere a guardas
municipais com personalidade de empresas paraestatais, que são
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pessoas jurídicas de direito privado, com patrimônio estatal ou misto,
destinadas à realização de atividades, obras ou serviços de natureza
coletiva. Lembra Hely Lopes Meirelles que a ‘palavra paraestatal está
indicando que se trata de ente disposto paralelamente ao Estado, ao
lado do Estado, para executar cometimentos de interesse do Estado,
mas não privativos do Estado’.

Assinalamos, a respeito do tema, que esta Assembléia, como vimos,
não tem o poder de legislar sobre guardas municipais, que os serviços
municipais referentes a trânsito não são, necessariamente,
executados por guardas municipais e que guardas municipais, em
geral, são órgãos da administração direta, constituindo-se
eventualmente como órgãos autônomos. Neste compasso, ainda que
o Estado pudesse legislar sobre o assunto tratado na proposição, o
que, seguramente, lhe é vedado, não poderia fazê-lo nos termos
propostos, já que ofenderia os princípios da isonomia, impessoalidade
e razoabilidade por estar dispensando um tratamento singular a uma
situação que deve ser tratada de forma generalizada. Se fôssemos
vedar a aplicação de multas por agentes municipais, essa regra
deveria valer em todas as hipóteses, e não somente para ‘as guardas
municipais com personalidade jurídica de empresas paraestatais ou
da administração indireta’.

Observe-se que, sendo relativa a trânsito, a matéria de que trata o
projeto pertence à esfera legislativa da União, estando disciplinada no
Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, especialmente nas estipulações
a seguir transcritas:

‘Art. 7º - Compõem o Sistema Nacional de Trânsito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípos;
(...)
Art. 8º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão

os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas
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atuações’.
Note-se que a legislação nacional estabelece a ampla competência

do Município para organizar seus serviços de trânsito e rodoviários,
conferindo-lhe, sobretudo, a prerrogativa de dispor sobre o exercício
da fiscalização, no qual se enquadra a aplicação de multas, conforme
melhor lhe aprouver, respeitados os limites de sua competência.

Disciplina, ainda, o CTB:
‘Art. 24 - Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos

Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas

administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento
e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de
Polícia de Trânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste
Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar.

(...)
Art. 25 - Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de

Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas
neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via’.

Vê-se que a legislação citada abarca com precisão a matéria de que
trata o projeto de lei em estudo. O CTB, consoante o art. 256, atribui à
autoridade de trânsito municipal, conceituada como o ‘dirigente
máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema
Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada’,
o dever de, dentro de sua circunscrição, aplicar penalidades como
advertência por escrito, multa ou apreensão de veículo no caso das
infrações nele previstas.

Não resta dúvida, portanto, de que o projeto de lei em análise
contraria a repartição constitucional de competências entre os entes
federativos, usurpando atribuições da União e dos Municípios e
ofendendo frontalmente o Código de Trânsito Brasileiro”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 337/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 389/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em exame,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2003, objetiva
tornar obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos
restaurantes e bares do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 17/3/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão e à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece que os bares e restaurantes do Estado

ficam obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento
dos portadores de deficiência visual.

Da perspectiva jurídico-constitucional, o projeto encontra respaldo
no disposto no art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, cujos
termos são os seguintes:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

(...)
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de

deficiência”.
Assim, a medida legislativa propugnada representa uma

densificação normativa do referido dispositivo constitucional, a ser
empreendida na via da legislação concorrente. Com efeito, uma vez
disponibilizados cardápios em braile nos restaurantes e bares, os
portadores de deficiência visual se veriam dispensados de ter que
recorrer a terceiros para escolher seu pedido. Trata-se de exigência
legal de fácil atendimento por parte desses estabelecimentos e que
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repercute de maneira bastante positiva para a parcela da população
que sofre de problemas visuais.

Poder-se-ia invocar, ainda, o disposto no art. 24, inciso V e VIII, da
Carta Federal, segundo os quais cabe ao Estado legislar,
concorrentemente com a União e o Distrito Federal, sobre a produção
e o consumo e sobre dano ao consumidor. No caso, a pretendida
norma atenderá a um segmento específico da população: os
consumidores dos produtos à venda em bares e restaurantes.

Não se pode deixar de observar que, com a edição de tal norma,
estará o Estado intervindo no domínio econômico. Todavia, no caso
em questão, tal interferência tem guarida no próprio texto
constitucional, uma vez que a Constituição brasileira de 1988
evidencia a sua pretensão de proteger os direitos de grupos
hipossuficientes, merecedores de tutela especial, e de criar
instrumentos para concretizar tais direitos, de forma a garantir-lhes a
“igualdade perante a lei”. Ademais, os princípios constitucionais
devem conjugar-se tanto para assegurar a ordem econômica quanto
para garantir à população uma existência digna, conforme os ditames
da justiça social.

Ressalte-se, ainda, que a matéria tratada no projeto não se encontra
no rol daquelas que a Constituição coloca sob a cláusula de reserva
de iniciativa, de modo que é lícito a este Parlamento deflagrar o
devido processo legislativo a ela atinente.

Portanto, nos limites do juízo de admissibilidade que cumpre a esta
Comissão empreender, não vislumbramos óbice à tramitação da
proposição.

Propomos, todavia, a supressão do art. 2º do projeto, o qual
estabelece prazo para que o Poder Executivo regulamente a matéria,
uma vez que a fixação de prazo para aquele Poder constitui uma
ingerência indevida nas suas atividades. Consideramos, também,
necessário que o projeto estabeleça uma multa para os bares e
restaurantes no caso de descumprimento de suas disposições. Para
fazer face a tais alterações, propomos a Emenda nº 1, apresentada ao
final deste parecer.

Conclusão
Diante das razões expostas, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 389/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.”.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 437/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Leonardo Moreira, o
Projeto de Lei n° 437/2007, decorrente do desarquiv amento do Projeto
de Lei nº 767/2003, “cria o Programa Primeiro Crédito para a
Juventude Rural do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
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 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cabe salientar que o projeto em questão tramitou nesta

Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão
analisou a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Destarte,
passamos a reproduzir a argumentação utilizada na ocasião: “A
proposição institui o Programa Primeiro Crédito para a Juventude
Rural do Estado de Minas Gerais, destinado a financiar atividades de
agropecuária, agrossilvicultura, turismo rural, agroturismo, artesanato
rural e aqüicultura, com suporte nos princípios da agroecologia e da
agricultura orgânica. Define ainda os beneficiários do programa e as
condições para a liberação de crédito e confere competências a
órgãos e entidades encarregados da gestão e da prestação de
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assistência técnica, extensão rural e formação profissional.
Como esta Comissão já teve a oportunidade de demonstrar diversas

vezes, a criação de programa é matéria de iniciativa legislativa
privativa do Governador do Estado, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, manifestado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 224-RJ.

Portanto, na forma original, o projeto contraria o ordenamento
jurídico. No Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão, propomos
uma política agrícola setorial para jovens empreendores rurais, com
vistas a alavancar as atividades econômicas nas áreas de
agropecuária, agrossivilcultura, turismo rural, agroturismo, artesanato
rural e aqüicultura. Tal medida encontra respaldo no ‘caput’ do art. 248
da Constituição do Estado, reproduzido a seguir:

‘Art. 248 - O Estado formulará, mediante lei, a política rural,
conforme a regionalização prevista nesta Constituição, observadas as
peculiaridades locais, para desenvolver e consolidar a diversificação e
a especialização regionais, asseguradas as seguintes medidas:’.

Com efeito, a referida norma permite ao legislador infraconstitucional
promover o disciplinamento desse tema tendo em vista vários fatores,
entre os quais está incluída a possibilidade de fixar uma política
voltada para um segmento específico de produtores rurais. Por outro
lado, a regulamentação da política agrícola insere-se entre as
matérias de iniciativa legislativa concorrente, nos termos do art. 65,
‘caput’, da Constituição do Estado”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 437/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a Política de Incentivo à Juventude Rural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política de Incentivo à Juventude Rural tem por objetivo

criar as condições indispensáveis para o desenvolvimento de
atividades no meio rural, por jovens com idade entre 18 e 32 anos.

Parágrafo único - Para a consecução do objetivo previsto no “caput”,
incumbe ao Estado:
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I - promover o cadastramento dos interessados;
II - criar linhas de crédito com condições especiais destinadas ao

financiamento das atividades de agropecuária, agrossilvicultura,
turismo rural, agroturismo, artesanato rural e aqüicultura, tendo por
orientação os princípios da agroecologia e da agricultura orgânica;

III - instituir programas e projetos específicos;
IV - promover investimentos em obras de infra-estrutura;
V - dar suporte operacional e logístico a empreendedores;
VI - estimular a criação de associações e cooperativas de jovens

ruralistas;
VII - fornecer, a preço de custo, mudas e sementes;
VIII - estimular a criação de parcerias com a iniciativa privada, as

organizações não governamentais e sindicatos;
IX - celebrar convênios com órgãos e entidades da esfera pública e

privada;
X - prestar, gratuitamente, a assistência técnica e a extensão rural;
XI - destinar terra pública e devoluta para assentamento de

trabalhadores rurais, bem como agilizar a regularização fundiária das
posses nessas terras.

Art. 2º - Terão prioridade nas ações desenvolvidas no âmbito da
Política de Incentivo à Juventude Rural:

I - jovens que exploram a terra na condição de posseiro, meeiro,
arrendatário, parceiro ou assalariado;

II - assentados por programa nacional ou estadual de reforma
agrária;

III - trabalhadores da agricultura familiar;
IV - remanescentes de quilombos e indígenas;
V - famílias cuja renda bruta anual não exceda R$30.000,00 (trinta

mil reais).
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 440/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
677/2003, tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento
da Fruticultura na Zona da Mata e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
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 a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo

de desenvolvimento da fruticultura na Zona da Mata. A proposição
almeja, com as medidas que prevê, direcionar o crescimento
socioeconômico de certa área do Estado. O principal instrumento
utilizado é a concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser atendida com
incentivos e benefícios fiscais, bem como as empresas e agricultores
afetados pelas ações propostas.

No art. 3°, o projeto prevê que o Estado, por inter médio de órgãos
que, pela natureza do trabalho a ser empreendido, só podem ser do
Poder Executivo, forneça às empresas e fruticultores da mencionada
região serviços relacionados à elaboração de projetos,
compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico, e linhas de
crédito, com condições especiais de financiamento.

Ao estabelecer tais medidas, a proposição ofende a ordem jurídico-
constitucional. Com efeito, interfere nas ações do Executivo e no
planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição
mineira, que estabelecem a iniciativa privativa do Governador do
Estado para a legislação referente a planejamento e orçamento, uma
vez que diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem
estar previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

O projeto em exame também contraria o disposto no inciso I do art.
161 da Constituição Estadual, segundo o qual não se pode iniciar
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programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária Anual.
Observe-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que

tange à despesa pública, impõe rigorosos limites a serem observados
pelo legislador. Seu art. 16 estabelece que a “criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes”, e devem estar claras as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas. Obriga, também, que a despesa pretendida seja
objeto de dotação específica e suficiente, ou abrangida por crédito
genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não
ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício. Determina,
enfim, sua absoluta conformidade com as diretrizes, os objetivos, as
prioridades e as metas previstos no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, é
necessária a comprovação de que a despesa criada ou aumentada
não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no anexo a que
se refere o § 1° do art. 4.° da citada lei compleme ntar, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo
aumento permanente da receita ou pela redução permanente da
despesa.

O art. 4° do projeto de lei sob análise cuida da co ncessão de
benefícios fiscais para as empresas e os fruticultores mencionados.
Assim, prevê a redução da alíquota de ICMS incidente sobre as
operações realizadas e a concessão de dois anos de carência para o
início do pagamento desse tributo. É uma medida que agride a Lei
Complementar n° 101, de 2000, cujos termos, especia lmente os
contidos no art. 14, proíbem a concessão de benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que nem mesmo seu
bem-intencionado art. 6° pode elidir. Não é possíve l uma transferência
de responsabilidade para o Poder Executivo quanto ao cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios
fiscais pretendidos. O instrumento de outorga do benefício fiscal é a
lei. Ora, conforme o referido art. 14, é no momento da concessão do
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benefício - a edição da lei -, e não depois dela, que suas condições
devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é na apreciação do projeto
instituidor do benefício fiscal que os requisitos de exeqüibilidade
devem ser provados.

Perceba-se, ainda, que o inciso III do art. 4° e o art. 5° do projeto
não estão de acordo com a ordem jurídica em vigor, já que pretendem
conferir ao Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da
União e dos Municípios.

A proposição fere também o art. 155, § 2°, VI e XII , da Constituição
da República, já que não se reporta a nenhuma deliberação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A Lei
Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela orde m jurídico-
constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob comento,
convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes na reunião do Confaz convocada para tal fim. Aponte-se, a
propósito, a posição do Supremo Tribunal Federal a esse respeito:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n° 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2.°, XII, g, da Con stituição Federal. Ato
normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito ‘ex tunc’ “. (ADI
2458-MC/AL - Relator: Min. Ilmar Galvão Publicação: DJ de 19-12-
2002).

Por fim, observamos que o Supremo Tribunal Federal, na Adin nº
2808-1, considerou inconstitucional a Lei nº 11.615, de 2001, do
Estado do Rio Grande do Sul, que institui o Pólo Estadual da Música
Erudita e dá outras providências, de origem parlamentar, por ofensa
ao disposto nos arts. 2º e 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, que
tratam do princípio da separação dos Poderes e das matérias de
iniciativa privativa do Presidente da República no processo legislativo.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 440/2007.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº
469/2007, resultante do desarquivamento do 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas 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
Na legislatura passada, esta Comissão emitiu parecer concluindo

pela viabilidade jurídica do Projeto de Lei nº 2.825/2005, de teor
idêntico ao da proposição em epígrafe.

Por concordarmos com o parecer emitido naquela época,
reproduzimos, a seguir, os principais argumentos dessa peça
opinativa.

“A proposição em análise, de iniciativa parlamentar, autoriza o Poder
Executivo a utilizar madeira apreendida para a construção de
habitação popular (...).

Os produtos e subprodutos florestais apreendidos estão
disciplinados no art. 62 da Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre
as políticas florestal e de proteção à biodiversidade.

De acordo com o ‘caput’ do citado artigo, esgotados os prazos para
a interposição de recurso, ‘os produtos e subprodutos apreendidos
pela fiscalização serão alienados em hasta pública, destruídos ou
inutilizados, quando for o caso, ou doados pela autoridade ambiental
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competente, mediante prévia avaliação, a instituição científica,
hospitalar, penal, militar, pública ou outra com fins benemerentes,
mediante justificativa em requerimento próprio, lavrando-se o
respectivo termo’.

Como se observa, a legislação vigente permite ao Poder Executivo
promover a alienação ou a doação de produtos e subprodutos
florestais apreendidos a entidades, públicas ou privadas, sem fins
comerciais.

No projeto em exame, a intenção é destinar a madeira apreendida
para a construção de habitação popular, de acordo com programas
desenvolvidos pelo poder público, com vistas a combater o déficit
habitacional (...).

No art. 6º da Constituição da República, a moradia passou a integrar
o rol de direitos sociais em virtude da redação dada ao dispositivo pela
Emenda Constitucional nº 26, de 2000. Tal medida representou uma
conquista social por expressar na Lei Maior um direito de fundamental
importância para o desenvolvimento do País e para a construção de
uma sociedade mais justa e participativa. Na verdade, um direito que,
no nosso entendimento, já se encontrava implícito no Texto Magno.

Tendo em vista a necessidade de consolidar a legislação que trata
do assunto, apresentamos o Substitutivo nº 1 (...).

Em relação aos requisitos estabelecidos nos arts. 3º e 4º do projeto,
a nossa avaliação é que eles devem ser suprimidos. Com efeito, o
mais razoável é permitir ao Executivo mais discricionariedade no trato
das medidas relacionadas a renda familiar, cadastros e estudos
socioeconômicos. Além disso, a preferência na concessão do
benefício para mulheres chefes de família é uma medida de duvidosa
constitucionalidade. Segundo o art. 3º, IV, da Lei Magna, a promoção
do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade
nem quaisquer outras formas de discriminação, constitui um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 469/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera o art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os

produtos e subprodutos florestais apreendidos pela fiscalização serão:
I - destinados preferencialmente a programas de construção de

habitações populares desenvolvidos pelo poder público;
II - alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando

for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente,
mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal,
militar, pública ou outra com fins benemerentes, mediante justificativa
em requerimento próprio, lavrando-se o respectivo termo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 510/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Dinis Pinheiro, o

Projeto de Lei nº 290/2003, atual Projeto de Lei nº 510/2007, “autoriza
o Departamento  de  Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, analisar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que o projeto em questão tramitou



1336

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Sendo assim, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa, a
argumentação jurídica apresentada na ocasião: “O projeto em exame
visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a manutenção da
estrada que liga o Município de Angelândia à BR-120. Esta Comissão,
na legislatura passada, emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei nº
1.133/2000, do qual a proposição em exame se origina; contudo, a
Comissão vem consolidando jurisprudência em sentido contrário,
pelos fundamentos a seguir expostos, conforme se verifica nos
pareceres sobre os Projetos de Leis nºs 153 e 201, ambos de 2003.

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei nº 11.403, de
21/1/94, cujo art. 3º, no tocante às formas de cooperação com os
Municípios, prevê:

“Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MG:
(...)
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 ou financeiramente, com o Município em

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;”.

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a
cooperar com o Município, seja executando diretamente o serviço,
seja proporcionando apoio técnico ou financeiro, sendo necessária
apenas a celebração de convênio.
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O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165-5.

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.
Saliente-se, além disso, que a lei orçamentária em vigor (nº 14.595, de
22/1/2003), prevê dotação orçamentária para obras de infra-estrutura
em Municípios e, como subprograma, a melhoria em rodovias (vol. II-A
do Orçamento Fiscal das Administrações Direta e Indireta, Programa
de Trabalho do DER-MG, pág. 320).

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica,
sendo, por isso, antijurídico. Segundo 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, o “caráter de norma geral, abstrata e
obrigatória (...) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar
a lei entre os demais atos do Estado”. Se o projeto não inova a ordem
jurídica, não deve, pois, prosperar nesta Casa.

De qualquer forma, o Estado só pode assumir a responsabilidade
pela estrada em questão com a aquiescência do Município.

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a
autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica
adequada é a apresentação não de um projeto de lei, mas de um
requerimento para solicitar providências a órgão da administração
pública, o qual será apreciado conclusivamente por uma das
comissões permanentes da Casa, nos termos do art. 103, III, ‘a’, do
Regimento Interno”.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 510/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 512/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Dinis Pinheiro, o

Projeto de Lei nº 293/2003, atual Projeto de Lei nº 512/2007, “autoriza
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - a firmar convênio com municípios para os fins que
menciona”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007, a proposição foi
encaminhada 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, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
A título de esclarecimento, cumpre ressaltar que proposição idêntica

tramitou nesta Casa, na legislatura passada, oportunidade em que
esta Comissão analisou detidamente a matéria no que tange ao juízo
de admissibilidade. Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, a argumentação apresentada na ocasião: “A proposição em
análise autoriza o DER-MG a firmar convênios com Municípios para
fiscalização do sistema de transporte coletivo intermunicipal, tendo
como objetivo a prestação de serviço adequado visando ao pleno
atendimento dos usuários. Estabelece o conteúdo mínimo que cada
convênio deverá ter e, por fim, determina que será dada ciência de
sua assinatura à Assembléia Legislativa, à Câmara Municipal do
Município conveniado e às empresas concessionárias das linhas a
serem fiscalizadas. De início, não obstante ser o Estado o titular do
serviço de transporte público intermunicipal, portanto competente para
legislar sobre a matéria, o projeto padece de vícios insanáveis. Com
efeito, trata-se de projeto de lei autorizativo, e, como já foi salientado
reiteradas vezes por esta Comissão, a necessidade de autorização
legislativa decorre, tão-somente, da Constituição. Nesse sentido, o
aval do Poder Legislativo para uma ação eminentemente
administrativa só é necessário se o exigir a Constituição, o que não é
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o caso. De fato, projetos de lei que têm como objeto autorizar o Poder
Executivo a fazer algo que ele já é autorizado a fazer são inócuos, não
têm nenhum efeito jurídico. Podem sim, gerar efeitos políticos. No
entanto, há outros meios para se obter tal eficácia, que não as leis,
que devem ser genéricas, abstratas e inovadoras do ordenamento
jurídico. A atividade do legislador deve pautar-se pelo princípio da
razoabilidade e ter em vista a preservação do nosso ordenamento.
Sem dúvida, a edição de leis ineficazes não é razoável.

Destarte, o STF já decidiu que o Executivo não necessita da
autorização do Legislativo para firmar convênios, suspendendo,
sobretudo, a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, o qual determinava que competia à Assembléia Legislativa
“autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteis
subseqüentes à sua celebração”.

Há que se observar, ainda, que a Lei nº 11.403, de 1994, que
reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, estabelece que compete à autarquia
“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” (inciso VIII do
art. 3º); e “cooperar, técnica ou financeiramente, com Município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências” (inciso X do art. 3º ).

Constata-se, portanto, que a lei que organiza o DER-MG já inclui,
em suas atribuições, a possibilidade de firmar convênio com outras
entidades, inclusive Municípios. Ademais, trata-se de entidade
autárquica, com personalidade de direito público e dotada de
autonomia administrativa, que tem, na sua esfera de
discricionariedade liberdade de decisão para firmar convênio ou não
com outras entidades.

Dispositivos do projeto que definem o que é serviço adequado e
prevêem o conteúdo mínimo que deverá conter o convênio também
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não devem ser aproveitados, uma vez que são similares a outros já
previstos na nossa legislação, notadamente na Lei Federal nº 8.987,
de 1995, e na Lei Federal nº 8.666, de 1993, respectivamente”.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 512/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 554/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 554/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.800/2005, a pedido do Deputado Sebastião Costa,
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Manhuaçu o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 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
O Projeto de Lei nº 554/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter imóvel ao Município de Manhuaçu, com área de
10.000m², situado no Povoado de Santo Amaro, Distrito de São Pedro
do Avaí.

Com relação à transferência de patrimônio público, o art. 18 da
Constituição mineira exige prévia autorização legislativa e, no plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, reforça a
exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Cabe esclarecer que, solicitado a manifestar-se sobre a pretendida
transferência de domínio, na legislatura passada, o Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº
67/2006, declarou-se-lhe contrário, uma vez que no imóvel funciona a
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Escola Estadual Manoel Agostinho Ferreira.
Inexistindo, no caso, a vontade de uma das partes, a autorização do

Legislativo seria letra morta, pois estaríamos editando lei que, embora
vigendo, seria ineficaz - isso se fosse sancionada pelo Governador do
Estado, ou mesmo vetada e o veto rejeitado por esta Casa.

Assim sendo, não é razoável o prosseguimento da tramitação do
projeto em análise nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 554/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gustavo Corrêa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/4/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Ricardina Gonçalves de Souza, ocorrido em 11/4/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Hiasmo dos Reis, ocorrido em 13/4/2007, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.
Roberto Cavalcante Duarte, ocorrido em 17/4/2007, em Matias
Cardoso. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matérias constantes na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 153 e 210/2007,
em turno único. 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 seguintes Deputados: Getúlio Neiva, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretario Extraordinário para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas, ao Diretor do Idene, Sr. Walter Adão, e ao Consea-MG, com
vistas a que o leite distribuído às famílias do Vale do Mucuri seja
adquirido no próprio Vale do Mucuri, especialmente na Cooperativa de
Laticínios Teófilo Otôni; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja
realizada audiência pública, para discutir a nova demarcação do
Parque Nacional da Serra da Canastra, uma vez que isso afetará
milhares de produtores que estão com suas propriedadas ameaçadas;
Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir estratégias e políticas públicas para produção de álcool
combustível em Microdestilarias em consonância com a Lei nº
15.456/2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias de Álcool; e em que solicita seja realizada audiência
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pública para discutir a importância do cooperativismo e associativismo
como instrumento para conter a perda de renda dos agricultores,
familiares e comerciais do Estado; Vanderley Jangrossi e Getúlio
Neiva, em que solicitam seja realizada audiência pública no Município
de Teófilo Otôni, com o objetivo de ouvir de lideranças do Norte de
Minas relatos da situação das atividades agrossilvipastoris na região e
sua principais demandas; Antônio Carlos Arantes, Padre João e
Vanderlei Jangrossi, em que solicitam seja realizada visita dos
membros desta Comissão ao Vice-Presidente da República, José
Alencar, ao Ministro das Relações Institucionais, Walfrido dos Mares
Guia, ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold
Stephanes e ao Ministro Luiz Dulci, Secretário-Geral da Presidência,
para encaminhamento de documento reivindicatório compilado das
propostas feitas durante o debate público "A Perda de Renda do
Produtor Rural, na Atual Fase de Crescimento do Agronegócio Mineiro
e Brasileiro", realizado nesta Casa em 26/3/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007
Às 16h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, 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 apreciar a matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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236 a 239/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja
realizada reunião na cidade de Montes Claros para debater, em
audiência pública, a execução do Programa Luz para Todos no Norte
de Minas, e da Deputada Elisa Costa em que solicita seja realizada
reunião para debater, com os convidados que menciona, o Projeto de
Lei nº 32/2007. 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, 18 de abril de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Cecília Ferramenta - Ronaldo

Magalhães.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2007

Às 10h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sebastião Costa e
Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 536, 537, 551, 554, 563,
567, 573, 582, 587, 593, 602, 608, 610, 611, 614/2007 e Projeto de
Lei Complementar nº 15/2007 (Deputado Gilberto Abramo); Projetos
de Lei nºs 535, 538, 546, 547, 548, 566, 572, 577, 583, 591, 599, 609,
612 e 617/2007 (Deputado Sebastião Costa); Profetos de Lei nºs 531,
541, 550, 557, 561, 570, 574, 581, 586, 598, 606, 621 e 638/2007 e
Projeto de Lei Complementar nº 14/2007 (Deputado Delvito Alves);



1345

Projetos de Lei nºs 545, 553, 555, 559, 564, 571, 590, 605, 622 e
637/2007 e Projeto de Lei Complementar nº 13/2007 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); Projetos de Lei nºs 533, 549, 552, 560, 565, 568,
578, 588, 589, 600, 601, 616 e 620/2007 (Deputado Hely Tarqüínio);
532, 540, 542, 558, 562, 569, 575, 576, 592, 604, 607 e 615/2007
(Deputado Sargento Rodrigues); e 543, 544, 595 e 619/2007 (
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 Projetos de Lei nºs
129 e 119/2007 são retirados 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 inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 421/2007 (relator:
Deputado Fábio Avelar); 60, 285/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 205/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 215/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 223/2007 (relator: Deputado Gil
Pereira); 230 e 485/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 296/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 419,
483 e 501/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 434/2007
(relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). 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 424, 350 e 522/2007 todos na
forma de substistutivos que receberam o nº 1 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 265 na forma do Substitutivo nº 1, 175 com as Emendas
nºs 1 e 2; 305/2007 com a Emenda nº 1, 346, 426 e 530/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
86/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito
Alves); 186/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro silva); 224 e 423 e 478/2007 na forma dos substitutivos
que receberam o nº 1 e 445/2007 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 309 e
442/2007, este na do Substitutivo nº 1 e 496/2007 com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição);
324/2007 na forma do Substitutivo nº 1; e 425/2007 com a Emenda nº
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1 e 477/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição); 456/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Fazenda os Projetos de Lei nºs
104/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição) e 188/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); ao
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER -, o Projeto
de Lei nº 521/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); à Secretaria
de Planejamento e Gestão, à Prefeitura Municipal de Jequeri e ao
autor o Projeto de Lei nº 524/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa). O Projeto de Lei nº 174/2007 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela
Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 187, 198, 261 e
372/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Delvito Alves.
O Projeto de Lei nº 302/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
O parecer sobre o Projeto de Lei nº 458/2007, no 1º turno, deixa de
ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator, Deputado Hely Tarqüínio. 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. O Projeto de
Lei nº 179/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 231 e 507/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, o segundo em virtude de redistribuição).
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 235/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e 461/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em virtude de redistribuição); 449, 453/2007 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 452 e 476/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa);
459/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 367 e 396/2007, no 1º turno, deixam de ser
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apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 397/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição, o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nº 417/2007, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. São convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei nºs 314, 363, 405, 410, 418, 460, 472, 473, 475, 503,
505, 508, 514, 515, 520, 525, 526/2007; à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 369/2007. O Deputado
Weliton Prado apresenta requerimento em que solicita seja
processado recurso contra a decisão da Comissão do dia 20/3/2007
que aprovou parecer concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nº 101/2007. O Presidente deixa de receber o requerimento,
por se tratar de matéria afeta ao Plenário. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente  - Gilberto Abramo - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/4/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, Zé Maia e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança
do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados
Sargento Rodrigues,  Délio Malheiros, Luiz Tadeu Leite e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Segurança Pública. Está
presente, também, o Deputado Eros Biondini. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé
Maia, 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 programar os trabalhos relativos ao
desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado e, em
seguida, convida os Deputados para participarem da caminhada pela
paz em homenagem ao jovem João Hélio Fernandes e demais vítimas
da violência no País, que será no dia 10/4/2007, às 17 horas, da Igreja
São José até a Praça da Liberdade. 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, em
que solicita seja efetivado convite ao Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira,
Promotor de Justiça e Coordenador do CAO-DH, para participar de
todas as reuniões conjuntas das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública, destinadas a obter esclarecimentos sobre o
desaparecimento de crianças e adolescentes, nos últimos dois anos,
no estado; e Sargento Rodrigues (2), em solicita sejam convidadas as
crianças que teriam presenciado o possível assassinato de uma
criança desaparecida, filhos do possível autor do crime, bem como um
psicólogo do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime Violento do
Estado e os psicólogos que acompanham terapeuticamente essas
crianças, para serem ouvidas na próxima reunião conjunta das
Comissões supracitadas; e sejam realizadas reuniões, com os
convidados que menciona, para investigar os fatos relacionados ao
desaparecimento de pessoas no Estado de Minas Gerais e apurar as
denúncias recebidas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião conjunta , conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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10/4/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Gil Pereira, Paulo Guedes e Célio
Moreira (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,
declara aberta a reunião e, 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 obter informações sobre a construção do novo Terminal Rodoviário
de Belo Horizonte, no Bairro Calafate. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Totó Teixeira, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Lindemberg Ribeiro Garcia,
engenheiro, representando a Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
na condição de autor do requerimento que deu origem a este debate,
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio
Moreira (3), em que solicita sejam realizadas audiências públicas para
discutir a finalização das obras do metrô da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, referentes ao ramal Calafate; e a canalização e o
asfaltamento da Avenida Tereza Cristina, na região
Barreiro/Contagem; e em que solicita seja formulado apelo ao DNIT
com vistas à retirada de quebra-molas existentes no posto da Polícia
Rodoviária Federal na BR-040, no Município de Sete Lagoas; Padre
João, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir e
dar encaminhamento ao problema que ocorre na BR-040, na altura do
trecho entre o trevo dos Municípios de Belo Vale e Congonhas, onde
há formação de lama em razão dos resíduos deixados pelos
caminhões transportadores de minério na região, o que causa graves
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acidentes de trânsito; Sebastião Helvécio, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Fiscalização Financeira, para debater as recentes decisões do
Contran, que criam novas obrigações para os condutores de veículos;
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja feito pedido à Coordenadoria
da Defesa Civil de Minas Gerais da elaboração de levantamento
circunstanciado sobre o estado precário da BR-460 e outras rodovias
que interligam o Circuito das Águas; Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo
Valadares e Carlos Pimenta, em que pleiteIam seja solicitado ao
Coordenador da Bancada de Deputados Federais Mineiros, Deputado
Federal Nárcio Rodrigues, que mobilize a referida Banca para atuação
junto ao Ministério dos Transportes visando à recuperação da BR-460
e outras rodovias federais que interligam o Circuito das Aguas; e do
Deputado Gustavo Valadares, em que solicita visita desta Comissão
ao Ministro das Cidades, para discutir problemas relacionados ao
metrô da cidade de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Lafayette de Andrada - Djalma

Diniz.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007

Às 9h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
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Pedro Cândido Fiuza Neto, Juiz de Direito da 3ª Vara Cívil e Diretor do
Foro da Comarca de Araxá (5/4/2007); Salvador Rodrigues Moreira,
Prefeito Municipal de Serrania (5/4/2007); Vicente de Paula Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (5/4/2007). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº
382/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Requerimento nº 276/2007 é baixado em diligência, por solicitação do
Deputado Ademir Lucas, para que as partes envolvidas possam se
manifestar sobre os fatos que ensejaram a apresentação do
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Antônio Júlio.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlin Moura, Lafayette de Andrada, Ruy Muniz e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Agostinho Patrús Filho. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 450/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Carlin Moura); no 1º turno, do Projeto de Lei nº 72/2007 na
forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Carlin Moura). É também
aprovado o parecer, em turno único, pela aprovação do Projeto de Lei
nº 154/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 253/2007 é
retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 12/4/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Célio
Moreira (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a realizar audiência pública para 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 - e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Félix
de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da Assembléia
Legislativa do Estado da Paraíba, solicitando a remessa do Regimento
Interno desta Casa, relatórios de atividades da Comissão e
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documentos relativos a seminários, simpósios, conferências ou fóruns
técnicos, para viabilizar um intercâmbio de informação e experiência
entre as Casas Legislativas; Alex Matheus, de Santa Luzia, solicitando
à Comissão seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa
Social, pedindo a tomada de providências com relação a colocação de
semáforos na entrada do Conjunto Cristina, na Av. Brasília, e redutor
de velocidade em frente à Escola Jacinta Enéias, naquele Município;
do Cabo Marcos Túlio de Oliveira, Presidente, e da Sra. Jiselda Mara
de Oliveira Campos, Diretora Jurídica da Associação dos Policiais
Militares de Contagem, solicitando à Comissão tomada de
providências com relação ao possível abuso de autoridade cometido
pelo Major Carlos Alberto do Sacramento na função de Comandante
da 26ª Cia. do 39º Batalhão da Polícia Militar, em Contagem; do Sr.
Antônio Carlos da Silva e da Sra. Karem Melissa Máximo Pereira,
advogados, encaminhando cópia de representação e solicitando à
Comissão tomada de providências para o caso do Sr. André Luiz de
Souza, policial militar, preso no Quartel do 16º Batalhão de Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, por haver supostamente praticado
o crime que tipifica a conduta de desobediência; das Sras. Jomara
Alves da Silva, Subsecretária de Inovação e Logística em Saúde,
prestando informações acerca do Requerimento nº 6.866/2006, da
Comissão; e Anália Belisa Ribeiro, do Instituto Latino-Americano de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos - ILADH - de Recife, com a
Assembléia Legislativa de Pernambuco e o Comitê Interinstitucional
de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Seres Humanos,
convidando a Comissão para a realização de videoconferência
intitulada “Construção dos Planos Estaduais de Prevenção e
Enfrentamento do Tráfico de Seres Humanos - PETSH -”, que
ocorrerá no dia 11/4/2007, às 9 horas; dos recuperandos da
Penitenciária Antônio Dutra Ladeira, solicitando ajuda da Comissão
para os processos criminais deles; e do Sr. Anderson Franco
Menezes, Delegado de Polícia II, Titular da Ciretran - Contagem,
publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 225/2007, no 1º turno
(Deputado Ruy Muniz); 291/2007, no 1º turno (Deputado Luiz Tadeu
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Leite). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos,
representando o Sr. Custódio Antônio de Mattos, Secretário de Estado
de Desenvolvimento Social; o Pe. Márcio Antônio Vidal de Negreiro,
Reitor do Seminário de Filosofia da Ordem de Santo Agostinho; o Sr.
Dagoberto Alves Batista, Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente; a Srs. Lúcia Elena Santos
Junqueira Rodrigues, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA-BH -, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 (2) em que solicita seja enviado ofício à Secretaria
Municipal de Saúde de Betim, pedindo a transferência da servidora
Ilda Aparecida de Carvalho, atualmente lotada na Unidade de
Atendimento Imediato do Bairro Jardim Alterosa, para outra unidade
de saúde no Município, em virtude de ter sido vitimada por violência
policial, quando se encontrava em serviço naquela unidade; e seja
realizada visita da Comissão ao Departamento de Investigações - DI -,
no Bairro Lagoinha, para verificar as condições da carceragem, bem
como a infra-estrutura e a situação dos presos; Padre João em que
solicita seja realizada reunião destinada a audiência pública, com os
convidados que menciona, para discutir e dar encaminhamentos à
violência que ocorreu no Município de Ouro Preto, no dia 27/3/2007, a
qual resultou na morte do jovem Gil Magno da Cruz; Durval Ângelo (7)
em que solicita sejam realizadas visitas ao 2º Distrito Policial de
Contagem, para verificar as condições em que se encontram os
presos nesse estabelecimento prisional; à cadeia pública de João
Monlevade, para verificar denúncias de superlotação, falta de
assistências médica e jurídica; à Penitenciária Antônio Dutra Ladeira,
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em Ribeirão das Neves, com os convidados que menciona, para
verificar as condições de manutenção dos presos no local e a possível
tortura praticada por agentes penitenciários; e ao Centro Integrado de
Atenção à Criança, ao Adolescente e à Família - Ciacaf - e, em
seguida, seja realizada audiência pública nessa entidade, para se
debater a destinação do local e dos serviços que serão instalados;
seja encaminhada matéria jornalística veiculada no jornal “Bom Dia”
de 28/3/2007 ao Secretário de Estado de Defesa Social, referente às
condições da cadeia pública de João Monlevade, pedindo a tomada
de providências com relação aos problemas apontados nesse
estabelecimento prisional; seja realizada audiência pública, em
19/4/2007, às 11 horas, destinada à apresentação do Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos, pelo Subsecretário da
Subsecretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
e sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas desta reunião
ao Juizado Especial Criminal, 2ª-Secretaria da Comarca de Belo
Horizonte, e à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da
Mulher, para conhecimento e tomada de providências com relação a
denúncia de ameaça apresentada por Denise Teixeira de Lima, em
razão da tramitação do Processo nº 024.06.013279-2, no qual a
denunciante figura como ré; Luiz Tadeu Leite e Durval Ângelo em que
solicitam seja formulado voto de congratulações com o Arcebispo
Dom Geraldo Magela de Castro, que deixa a Arquidiocese de Montes
Claros, enaltecendo os relevantes serviços prestados à comunidade
cristã da região, e a Dom Alberto Moura que assume aquela
arquidiocese, com votos de sucesso e grande êxito, e solicitando
ainda seja formulado voto de congratulações com Dom Geraldo Lirio,
que assume a Arquidiocese de Mariana; João Leite e Ademir Lucas
em que solicitam seja realizada audiência pública, com convidados
que mencionam, para se debater a situação dos comerciantes do
Mercado Distrital do Cruzeiro, em Belo Horizonte, haja vista a
possibilidade de encerramento de suas atividades; e Durval Ângelo e
João Leite (2) em que solicitam seja enviado ofício ao Colegiado das
Corregedorias, pedindo a tomada de providências para apurar
possíveis práticas de tortura a presos da Penitenciária Antônio Dutra
Ladeira; e seja realizada visita da Comissão ao Subsecretário de
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Administração Penitenciária, para se discutirem questões de direitos
humanos no sistema prisional 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, 19 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/4/2007
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Délio Malheiros e Eros Biondini. 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 debater o controle de dengue e da leishmaniose visceral no Estado.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Dra.
Celeste de Souza Rodrigues, Gerente de Vigilância, Saúde e
Informação da PBH, representando o Dr. Helvécio Miranda Magalhães
Júnior, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; o Sr.
Francisco Leopoldo Lemos, Gerente de Vigilância Ambiental,
representando o Dr. Benedito Scaranci Fernandes, Superintendente
de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde; as Sras. Maria
da Consolação Cunha, professora de Epidemiologia e Saúde Pública
da PUC-Betim; Vanessa Pires Fiúza, Gerente de Controle de Zoonose
da Prefeitura de Belo Horizonte; e Simone Marrocos de Resende,
Especialista de Políticas de Saúde de Secretaria de Estado de Saúde;
e o Sr. Vitor Márcio Ribeiro, professor da PUC e do curso de
Veterinária da PUC - Betim, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini,
autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos 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 do Deputado Eros Biondini em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir a respeito do
surto de meningite registrado em algumas regiões do Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo - Paulo

Cesar.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

17/4/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Djalma Diniz e Lafayette de Andrada (substituindo
este ao Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafaytte de
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 14/04/2005:
ofícios dos Srs. Ivan Alves Soares, Diretor-Geral do Detel, e Divino
Sebastião de Souza, Diretor Executivo de Operações. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs 235/2007
(Deputado Djalma Diniz), 240/2007(Deputado Gil Pereira) e 364/2007
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(Deputado Paulo Guedes), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
286, 287, 289, 304, 318, 342, 345, 350 e 369/2007. 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, 18 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araujo.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 16h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado e Ronaldo
Magalhães, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 291, 294, 305, 315,
348, 349, 351, 352, 374, 393 e 395/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado (2),
em que solicita seja realizada audiência pública para debater a
jornada de 30 horas semanais de trabalho dos profissionais de
enfermagem do Brasil, em especial, nos Municípios de Minas Gerais,
e debater a fixação de prazo para a implantação da cobertura de
telefonia celular nos termos do contrato assinado entre o governo
mineiro e as operadoras Oi, Claro e Telemig Celular; Cecília
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Ferramenta, em que solicita seja realizado debate público para discutir
o pacto federativo e as mudanças necessárias para reequilibrar as
forças entre a União, Estados e Municípios; Weliton Prado, Cecília
Ferramenta e Ronaldo Magalhães, em que solicitam seja realizada
audiência pública para discutir o Decreto nº 43.080, que regulamenta
e prorroga a isenção do ICMS nas linhas intermunicipais chamada
"Tabela F". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ana Maria Resende - Almir Paraca -

Eros Biondini - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 562/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.561/2004, a pedido do Deputado Jayro Lessa, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Caixa de Assistência dos
Servidores de Itabirito - Casemi -, com sede no Município de Itabirito.

Ela foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 e distribuída
a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts.
188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 562/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Caixa de Assistência dos Servidores de Itabirito, que estabelece como
propósito estatutário reunir exclusivamente servidores e ex-servidores
da Prefeitura Municipal de Itabirito, assim como outros que foram ou
ainda estão vinculados profissionalmente a autarquias municipais.

Inicialmente cabe delinear a finalidade da concessão do título de
utilidade pública para elucidar o assunto ora examinado.

A referida concessão procura contemplar e apoiar entidades
privadas que assumem parcela de responsabilidade social, seja
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prestando serviços de saúde e de assistência social, seja realizando
trabalhos relacionados com a pesquisa científica, com a promoção da
educação, do folclore e da cultura, sem distinção de raça, cor, credo
ou convicções políticas e que não tenham o lucro por finalidade.

Por firmarem compromisso com o bem comuns, o Estado,
reconhecendo o seu esforço em oferecer gratuitamente serviços para
o desenvolvimento e aprimoramento da sociedade, outorga-lhes o
título de utilidade pública.

Para tanto, estabelece condições legais que devem estar satisfeitas,
consubstanciadas na Lei nº 12.972, de 1998, que regula o processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005,
a qual, no seu art. 1º, determina que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, a associação ou a fundação em
funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

Cabe ressaltar que a entidade em análise não possui tais
características, pois, segundo o art. 1º de seu estatuto, destina-se a
prestar serviços de recreação, aprimoramento intelectual e bem-estar
somente para os seus sócios, grupo restrito dos servidores ativos ou
inativos da Prefeitura Municipal de Itabirito ou de autarquias
municipais, os quais somente poderão usufruir dos direitos
decorrentes de sua admissão após o pagamento da primeira
mensalidade (§ 5º do art. 30).

Ainda, o inciso III, § 3º, do art. 2º, dispõe que a assistência à saúde
é prestada mediante convênio e contrato - isso confirma que a
entidade não tem como prioridade atender ao interesse público.

Isso posto, a concessão do título de utilidade pública, no caso em
tela, não encontra amparo na legislação vigente.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 562/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 153/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório
O Projeto de Lei nº 153/2007, originado do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.528/2005, a pedido do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, torna obrigatória a realização de exame laboratorial para
diagnóstico da anemia infecciosa eqüina - AIE -, e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Cumpre-
nos, portanto, opinar sobre o assunto, em seus aspectos de mérito.

Fundamentação
O projeto em tela estabelece a obrigatoriedade de realização de

exame de AIE no território mineiro e determina que o Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - ficará responsável pela coordenação e
fiscalização da aplicação do exame.

A AIE, também conhecida como febre dos pântanos, é uma doença
virótica, de caráter contagioso que atinge eqüídeos (cavalos, muares,
etc.). Como não constitui risco para a população humana, não é
classificada como zoonose. A transmissão ocorre por intermédio de
moscas e mosquitos, ao picarem um animal infectado e em seguida
outro são. Também são formas de contágio o uso seqüencial de
seringas e material cirúrgico não descartável e sem assepsia
adequada em mais de um animal, o acasalamento e a transmissão
congênita.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - ao analisar o projeto,
além de uma descrição técnica primorosa da doença, resgatou o
conteúdo do processo legislativo do projeto de lei original. O
Substitutivo nº 1 apresentado traduz o trabalho realizado por esta
Comissão à época no IMA e nas entidades que se ocupam da criação
e utilização de eqüídeos no Estado. Vale lembrar que foi realizada
audiência pública para o debate da proposição e que,
subseqüentemente, ocorreram diversas reuniões da assessoria da
Casa com servidores do IMA, que subsidiaram a relatoria para a
apresentação do substitutivo.
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Segundo informações levantadas naquele momento, o Brasil conta
com o terceiro maior rebanho de eqüídeos do mundo, 8 milhões de
cabeças, perdendo apenas para a China e o México. Minas detém
cerca de 13% desse contigente, 1 milhão de animais, o que indica a
importância do controle e erradicação da AIE para o Estado.

A ocorrência de AIE em Minas Gerais foi mapeada por um estudo de
prevalência da doença realizado pelo IMA, em todo o território do
Estado. Essa iniciativa destaca Minas no cenário nacional, pois é o
primeiro Estado da União a ter dados completos e confiáveis sobre o
problema, que tem dimensões nacionais. Esse trabalho dividiu o
Estado em sete estratos regionais, que abrangeram as 12
mesorregiões definidas pelo IBGE, e tomou como amostra pelo menos
uma propriedade em cada um dos 853 Municípios mineiros. Foram
estudadas 1.940 propriedades e nelas examinados 6.540 eqüídeos de
serviço. A maior prevalência de focos de AIE foi encontrada no
agrupamento das mesorregiões Norte e Noroeste de Minas e no
agrupamento Vale do Mucuri e Jequitinhonha. A menor estimativa de
prevalência foi encontrada no agrupamento das mesorregiões Central
Mineira, Oeste de Minas e Metropolitana de Belo Horizonte. No
Estado, a média de prevalência de focos de AIE em propriedades foi
de 5,29%, e a doença atinge em média 3,08% dos animais.

Segundo o IMA, representado pela coordenadora do estudo citado,
a estratégia sugerida pelo projeto de lei em análise estimularia o
comércio dos animais infectados, pois esse seria o meio mais fácil de
o proprietário se livrar do prejuízo que lhe causaria o sacrifício do
animal positivo, uma vez que não é prevista indenização ao
proprietário. Por outro lado, o custo elevado do exame e a freqüência
mínima necessária para manter um controle real do plantel
inviabilizam a medida para a grande maioria dos proprietários, a não
ser que haja subsídio público para essa ação, o que não está previsto
no texto original e, a rigor, impediria a sua conversão em lei.

A obrigatoriedade do exame às expensas do proprietário do eqüídeo
prejudicaria sobretudo os carroceiros urbanos e os agricultores
familiares. Além de serem obrigados a arcar com um custo novo ou a
pagar multa pelo não-cumprimento da legislação, também estariam
sujeitos à perda de uma força de trabalho de difícil substituição e,
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eventualmente, crítica para a sua sobrevivência e de sua família.
Oportunamente apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

determinando a utilização do indexador estadual, Unidade Fiscal de
Minas Gerais - Ufemg, em vez da Unidade de Referência Fiscal - Ufir.

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

153/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº
1, que apresentamos a seguir.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1
Substitua-se, no § 1º do art. 3º do Substitutivo nº 1, a expressão

“Ufirs” pela expressão “Ufemgs”.
Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico

Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 197/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “institui o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos
de Azar”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, a matéria, que tem
como origem o Projeto de Lei nº 98/2003, foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame institui o Programa de Recuperação dos

Viciados em Jogos de Azar, o qual terá como objetivo prestar
orientação psicológica e social ao viciado, dar assistência aos seus
familiares durante sua recuperação e proporcionar as condições
mínimas para que ele seja socialmente reintegrado. Para tanto, o
projeto prevê a destinação de 10% dos recursos arrecadados a título
de taxa de expediente (art. 92 da Lei nº 6.763, de 1975) para a
manutenção do programa. Por fim, determina que o Poder Executivo
definirá, mediante decreto, o órgão gestor do programa.

O projeto foi analisado na legislatura anterior por esta Comissão,
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que exarou parecer pela inconstitucionalidade com fulcro nas razões
que apresentou. Considerando que não houve alterações no sistema
jurídico de forma a respaldar o estudo da matéria sob um prisma
diferente, mantivemos o mesmo entendimento manifestado naquela
ocasião.

Nosso sistema de governo se baseia no princípio da separação dos
Poderes, tendo cada Poder funções e prerrogativas definidas pela
Constituição Federal. O Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas no Estado. No
entanto, há determinadas políticas públicas que são implementadas
sem o aval do Poder Legislativo, aquelas consideradas meramente
administrativas, de competência exclusiva do Poder Executivo. Nesse
passo, a elaboração e a execução de programas são iniciativas que
dispensam autorização legislativa e configuram atribuição típica do
Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar
tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei
tratando de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada,
porque inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma
ação que já está incluída em sua competência constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o
nosso sistema jurídico se baseia no princípio da separação dos
Poderes e que cada Poder tem funções e prerrogativas próprias,
definidas pela Constituição Federal, decidiu que apenas os programas
previstos na Constituição, bem como os que impliquem investimentos
ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos
seus respectivos orçamentos, devem ser submetidos ao Legislativo.
Trata-se, no caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das
hipóteses citadas, nenhum plano 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.

Importa salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
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discussão das políticas públicas a serem implantadas no Estado.
Entretanto, o momento jurídico-político próprio para os parlamentares
intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se quando da
apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual,
ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de
programas e projetos poderão ser apresentadas pelos Deputados
Estaduais. Esse é o momento para que sejam criados ou ampliados
programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso
ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito
inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem
implementadas, por falta de recursos. Nesse passo, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, no seu
art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de
obrigação que não atendam às exigências estabelecidas no art. 16 da
mesma lei, que prevê que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto
financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em
vigor quanto nos dois exercícios subseqüentes. Deverão, também, ser
acompanhados de declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de
Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, o programa objeto da proposição sob análise contém um
comando para que o Poder Executivo implemente uma ação que já
está incluída em sua competência, o que denota o caráter inócuo da
lei. Tal programa, com ou sem o respaldo da lei, somente será
implementado pelo Executivo caso este vislumbre a necessidade e a
viabilidade de sua implantação.

Destarte, a previsão estabelecida pelo projeto da destinação de 10%
dos recursos arrecadados a título de taxa de expediente para a
manutenção do programa não se coaduna com os comandos
constitucionais. Segundo o art. 145, II, da Constituição da República,
as taxas são instituídas em razão do poder de polícia ou da utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
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prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Assim, são
tributos vinculados cuja hipótese de incidência consiste numa atuação
direta e imediatamente referida ao obrigado, o qual, por sua vez,
remunera o Estado por aquele serviço que lhe foi oferecido. Portanto,
a destinação de 10% do produto da arrecadação da taxa de
expediente para uma atividade totalmente desvinculada de sua
hipótese de incidência não encontra amparo no conceito do tributo
taxa.

Ademais, o recurso financeiro a ser utilizado para o programa,
considerando tratar-se, no caso, de criação de ação governamental,
teria, necessariamente, que atender aos requisitos constantes dos
arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já destacados nesta
fundamentação, o que não foi observado pelo legislador. Cumpre
salientar, entretanto, que o atendimento aos requisitos mencionados
não elidiria a proposição do vício de inconstitucionalidade decorrente
da natureza administrativa da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 197/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 295/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 140/2003, institui
a Ouvidoria de Licitação.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame cria a Ouvidoria da Licitação, órgão dotado
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de autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o
Poder Executivo na fiscalização do cumprimento da legislação de
licitação pública. O projeto estabelece em seu art. 2º as atribuições da
Ouvidoria, entre as quais se destacam as competências para apurar
fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes públicos que
impliquem o exercício ilegítimo, imoral ou ineficiente de funções
relacionadas com processos licitatórios; para representar aos órgãos
competentes para a instauração de processo de responsabilidade
pelos atos, fatos e omissões apurados; bem como para recomendar
ao Governador do Estado, a Secretário de Estado e a dirigente de
entidades da administração indireta a suspensão, anulação ou
revogação de processo licitatório.

De acordo com o projeto, o Ouvidor será indicado em lista tríplice
elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério
Público Estadual e pela Procuradoria- Geral do Estado e nomeado
pelo Governador do Estado para um mandato de dois anos, permitida
uma recondução, e terá sua remuneração equivalente à de Secretário
Adjunto de Estado.

O projeto prevê ainda que a Ouvidoria será assessorada por oito
especialistas nas áreas de administração pública, economia,
contabilidade e direito público, recrutados pelo Ouvidor, sem ônus
para Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos, emprego
ou função da administração direta e indireta que deverão ainda ceder
os demais servidores para a Ouvidoria.

Não se pode deixar de ressaltar a nobre intenção do legislador de
aprimorar o controle sobre o cumprimento, pelos órgãos e entidades
estaduais, da legislação que trata do procedimento licitatório. Assim, a
criação de uma Ouvidoria específica para acompanhar e fiscalizar tais
procedimentos mostra-se uma medida que busca a moralização da
máquina estatal. Projetos semelhantes a este já tramitaram neste
Parlamento em outras legislaturas, a exemplo do Projeto de Lei nº
140/2003 e do Projeto de Lei nº 1.114/2000.

A Ouvidoria pode ser definida como um órgão de defesa dos direitos
do cidadão e de controle auxiliar das atividades da administração
pública. Mundialmente conhecido como “ombudsman”, a figura do
ouvidor surgiu na Suécia, no início do século XVII, sob a forma de
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comissário da justiça, eleito pelo Parlamento, com a função de
supervisionar a observância das leis e dos regulamentos pelos
servidores públicos e juízes. No que concerne à proposição em
análise, a medida por ela consignada contraria o ordenamento jurídico
vigente, padecendo de vício formal e material de inconstitucionalidade.

O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual prevê que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A despeito
disso o projeto, ao instituir a Ouvidoria, pretende criar, na estrutura do
Poder Executivo, um órgão com competências e atribuições
preestabelecidas, ferindo frontalmente o princípio da separação de
Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

O projeto viola ainda regras expressas da Constituição Federal e da
Estadual que cuidam de estabelecer as iniciativas para a deflagração
do processo legislativo. Nos termos do art. 66, III, “b” e “e”, da
Constituição do Estado, compete privativamente ao Governador do
Estado a iniciativa de lei que verse sobre a criação de cargo da
administração direta e a fixação da respectiva remuneração, bem
como sobre a estruturação de Secretaria de Estado e órgão autônomo
na esfera daquele Poder.

Cumpre-nos destacar que, embora o art. 70, § 2º, da Constituição
Estadual estabeleça que a sanção expressa ou tácita do Poder
Executivo no processo legislativo supre o vício de iniciativa, não é
esse o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, Corte
responsável por guardar a Constituição da República. Inúmeras foram
as decisões daquele colendo Tribunal ressaltando a
inconstitucionalidade de leis com vício formal de iniciativa. Nesse
sentido, registrem-se os seguintes acórdãos: ADIn nº 1.070 MC /MS;
Relator: Ministro Celso de Melo; publicada no “ Diário de Justiça” de
15/9/95.; ADIn nº 700; Relator: Ministro Maurício Corrêa; publicada no
“ Diário de Justiça” de 24/8/200.

Vale ainda ressaltar o ensinamento do ilustre doutrinador Marcelo
Caetano sobre a matéria, que adverte:

“Um projeto resultante de vício de iniciativa inconstitucional sofre de
um pecado original, que a sanção não tem a virtude de apagar, até
porque, a par das razões jurídicas, militam os fortes motivos políticos



1369

que determinassem a exclusividade da iniciativa presidencial, cujo
afastamento poderia conduzir a situações de intolerável pressão sobre
o Executivo” (“ Direito Constitucional”. 2a.ed, Rio de Janeiro: Forense,
1987. 2v.).

Conclusão
Diante do exposto concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 295/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Gustavo Corrêa - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 356/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 356/2007, do Deputado Durval Ângelo e

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.206/2006, altera
a Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
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
O projeto de lei em referência já tramitou na legislatura passada com

o nº 3.206/2006 e foi considerado lícito por esta Comissão.
O art. 1º da proposta altera o art. 1º da Lei nº 14.609, de 2003, para

conceder à Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro, viúva do ex-Deputado
Wilson Modesto, a pensão mensal especial de que trata a Lei nº
11.732, de 30/12/94, calculada na forma do art. 1º da Lei nº 13.736, de
9/11/2000, e a indenização de que trata o art. 2º desta última lei.

A redação original, que ora se pretende modificar, estava vazada
nos termos seguintes:

“Art. 1º - Fica concedida a Ilka do Nascimento Ribeiro a pensão
especial de que trata a Lei nº 11.732, de 30 de dezembro de l994,
calculada conforme o disposto na Lei nº 13.736, de 9 de novembro de
2000”.
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Sobre o Projeto de Lei nº 3.206/2006, assim se pronunciou esta
Comissão em parecer ao qual damos nossa adesão:

Observa-se, portanto, que a única alteração efetivamente almejada
se deu na parte final do dispositivo original, havendo o acréscimo da
expressão “e a indenização de que trata o art. 2º da Lei nº 13.736”. Foi
justamente esse o intuito apresentado na justificação da proposta pelo
seu autor: conceder a indenização que outros Deputados ou familiares
na mesma situação já haviam recebido.

A referida Lei nº 13.736 alterou a equivalência da pensão especial
tratada na Lei nº 11.732, que beneficiou os ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra, cassados
em 9/4/64. A pensão passou a corresponder ao subsídio mensal dos
Deputados Estaduais. Além disso, determinou à Assembléia
Legislativa a concessão aos citados ex-parlamentares de indenização
equivalente ao subsídio atual dos Deputados Estaduais multiplicado
pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação dos
respectivos mandatos e o término da legislatura para a qual foram
eleitos.

Posteriormente, a Lei nº 14.609 estendeu a pensão mensal especial
concedida aos citados ex-Deputados à Sra. Ilka do Nascimento
Ribeiro, uma vez que o seu marido, o Deputado Wilson Modesto,
também cassado, já havia falecido. A pensão teve a mesma
justificativa das demais: a necessidade de indenizar materialmente os
Deputados que se opuseram ao movimento de 1964 e, em
decorrência disso, foram cassados, ato que os impediu de prosseguir
sua carreira parlamentar. Todavia, a lei em questão não previu a
indenização concedida pelo art. 2º da Lei nº 13.736, embora não
houvesse nenhuma justificativa para a desigualdade de tratamento.

A Constituição de l988, em seu art. 37, § 6º, consagrou o princípio
da responsabilidade objetiva do Estado, segundo o qual as pessoas
jurídicas de direito público, independentemente de se apurar culpa,
são responsáveis pela reparação dos danos causados a terceiros em
razão de ação ou omissão de seus agentes. O art. 25 da mesma
Carta confere aos entes federados prerrogativa para legislar acerca de
assuntos de seu interesse, o que reforça o respaldo legal do projeto
em discussão. Ademais, está em pauta uma questão de isonomia e
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não custa lembrar, à vista do art. 5º da Constituição da República, que
“todos são iguais perante a lei”.

No entanto, na forma em que se encontra, o projeto não reflete com
clareza a situação atual. A Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro faleceu
recentemente. É claro que tal acontecimento não impede a concessão
da indenização, que aproveita aos herdeiros. Ainda é tempo de o
Estado reparar a lesão moral e financeira provocada ao saudoso
Deputado Wilson Modesto e à sua distinta esposa, mesmo que seja
por intermédio dos seus herdeiros, que hoje, legitimamente, titularizam
o patrimônio deixado pelo casal. Diante desse fato, o projeto pede
ajustes.

O projeto carece de ajustes também porque, com o falecimento da
pretensa beneficiária, a lei anterior, que somente a ela concedia
pensão, perdeu o objeto. Não se afigura adequado acrescentar o
direito à indenização no corpo de um texto de lei que não mais tem
eficácia e que, até para evitar possíveis dificuldades de interpretação,
deve mesmo ser revogado.

Uma vez que concordamos com o teor do parecer refletido, resta-
nos concluir pela licitude da proposta na forma do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 356/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Concede indenização ao espólio de Ilka do Nascimento Ribeiro e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida ao espólio de Ilka do Nascimento Ribeiro a

indenização de que trata o art. 2º da Lei nº 13.736, de 9 de novembro
de 2000.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente

ao da sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 372/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.112/2003, a proposição em
exame dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento de
Negócios.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, o projeto de lei
mencionado foi distribuído a esta Comissão e às Comissões de
Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art.188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise, originária do Projeto de Lei nº 1.112/2003,

pretende criar um pólo de desenvolvimento na região Centro-Oeste do
Estado, para melhor direcionar o desenvolvimento econômico e social
da referida porção territorial.

Para tanto, o projeto concede incentivos e benefícios fiscais a
empresas de hotelaria, comércio e artesanato situadas nos Municípios
que indica, além de estabelecer outras disposições conexas.

De fato, a região beneficiária se destaca, no campo econômico, por
sua produção industrial, que conta com relevantes empreendimentos
nos setores de calçados, vestuário, móveis, extração mineral,
metalurgia básica e fogos de artifício. Essa intensa dinâmica
econômica gera um importante fluxo de pessoas pela região, em sua
maioria homens de negócios, constituindo um campo fértil para uma
ofensiva mercadológica visando a agregar apelo turístico à vocação
para negócios que a região ostenta.

O art. 1° do projeto delimita territorialmente a re gião a ser
beneficiada. O art. 2° indica os tipos de atividade s abrangidas pela
proposição. Receberiam benefícios os setores de hotelaria, comércio
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e artesanato instalados nos Municípios de Aguanil, Arcos, Araújos,
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.

De acordo com o art. 3° da proposição, o Estado dev erá fornecer
aos Municípios da região ou às empresas mencionadas serviços que
vão desde a elaboração de estudos sobre solo, terraplanagem, redes
de energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e drenagem até a
abertura de linhas de crédito, com condições especiais de
financiamento.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta diversos
dispositivos constitucionais.

Além do evidente vício de iniciativa, já que pretende interferir na
organização do Poder Executivo, único órgão que pode pôr em prática
as medidas esboçadas, a proposição imiscui-se em matéria ligada ao
planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição
Estadual, que estabelecem a iniciativa privativa do Governador do
Estado para a legislação referente a planejamento e orçamento.

Tais dispositivos determinam, ainda, que diretrizes, objetivos e
metas da administração pública devem estar previstos no Plano
Plurianual de Ação Governamental, em consonância com o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Leciona Ricardo Lobo Torres que o planejamento consubstancia-se
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual, normas que, independentemente de suas
singularidades, não perdem a característica de lei em sentido formal.
É nelas que medidas como a que ora se discute devem ser tratadas.
(“Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário”, v. V, “O
Orçamento na Constituição”. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, pp. 62-
65).Tanto é assim que o art. 161, I, da Constituição Estadual veda que
se iniciem programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de
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Responsabilidade Fiscal -, no que tange à despesa pública, impõe
regra específica de forçosa observação pelo legislador.

Dispõe o art. 16 do mencionado diploma que a “criação, expansão
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes” e que devem estar claras as premissas e a
metodologia de cálculo utilizadas.

Além disso, a despesa pretendida deveria ser objeto de dotação
específica na Lei Orçamentária Anual, de forma que, somadas todas
as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, não fossem
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Deveria,
também, estar conforme com as diretrizes, os objetivos, as prioridades
e as metas previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Seria igualmente necessária a comprovação de que a despesa
criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados fiscais
previstas no anexo a que se refere o § 1° do art. 4 ° da citada lei
complementar, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente da receita ou
pela redução permanente da despesa.

Nessa linha de raciocínio, o art. 4° do projeto de lei em comento
prevê a redução das alíquotas de ICMS incidentes sobre as
operações realizadas pelas empresas que beneficia e, ainda, concede
a elas dois anos de carência para o início do pagamento do imposto.

Trata-se de iniciativa que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal,
cujos inequívocos termos, especialmente aqueles cravados em seu
art. 14, repelem a concessão de benefício de natureza tributária do
qual decorra renúncia de receita:

“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
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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”.

Ainda no que tange ao ICMS, a proposição fere, também, o art. 155,
§ 2°, incisos VI e XII, da Constituição da Repúblic a, já que não se
reporta a nenhuma deliberação do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz.

Por sua vez, a Lei Complementar n° 24, de 1975, rec epcionada pela
ordem jurídico-constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige,
para a concessão do benefício fiscal referido no projeto, que se
celebre convênio entre as unidades federativas estaduais, a fim de
evitar atos da denominada “guerra fiscal”.

Finalmente, as disposições previstas no inciso III do art. 4° e no art.
5° da proposição constituem evidente excesso do leg islador, que
atenta contra o princípio autonômico, pois que pretendem conferir ao
Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da União e
dos Municípios, revelando-se inócuas e impróprias.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 372/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 409/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 409/2007
“dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
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
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Interno.
Por determinação da Presidência desta Casa, foram anexados à

proposição em epígrafe os Projetos de Lei nºs 594/2007, de autoria
dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, e 603/2007, de
autoria do Deputado Paulo Guedes.

Compete-nos agora examinar a matéria nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo dar cumprimento ao disposto

no art. 83 da Lei nº 11.405, de 1994, ou seja, pretende implantar o
seguro rural para pequenos produtores rurais por meio da concessão
de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.

No projeto, a subvenção econômica é definida como o instrumento
técnico de operacionalização de redução do valor do prêmio do
seguro rural, no qual o Estado assume, pecuniariamente, parte ou
percentual do prêmio de seguro rural contratado junto às seguradoras
habilitadas a operar o programa gerido e executado pela Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa. E prêmio
de seguro rural é conceituado como o valor a ser pago a título de
custo de contratação do seguro rural.

Para dar suporte financeiro a essa medida, a proposição estabelece
que os recursos serão provenientes de dotações orçamentárias da
Seapa, com observância do disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária vigente.

Ressalte-se, ainda, sobre o projeto que o percentual ou o valor da
subvenção econômica, as modalidades de seguro rural, as condições
operacionais e de acesso ao benefício e os percentuais máximos de
subvenção serão regulados por meio de decreto.

Sobre essas medidas, fazemos as considerações a seguir. De
Plácio e Silva conceitua subvenção da seguinte forma:

“Subvenção. Do latim ‘subventio’, de ‘subvenire’ (vir em socorro,
ajudar), entende-se o auxílio, ou a ajuda pecuniária que se dá a
alguém, ou a alguma instituição, no sentido de os proteger, ou para
que realizem ou cumpram os seus objetivos.

Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de paga nem de
compensação. É mera contribuição pecuniária destinada a auxílio ou
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em favor de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se
mantenha, ou para que execute os serviços ou obras pertinentes a
seu objeto.

Ao Estado, em regra, cabe o dever de subvencionar instituições que
realizem serviços ou obras de interesse público, o qual, para isso,
dispõe em leis especiais as normas que devem ser atendidas para a
concessão, ou obtenção, de semelhantes auxílios, geralmente anuais.

Mas, no domínio do Direito Civil, também se admitem subvenções
dadas sob caráter de doação. E neste caso, o beneficiado recebe,
periodicamente, o auxílio pecuniário que lhe é atribuído pelo doador.”
(“Vocabulário Jurídico”, v. IV, 12ª ed., Companhia Editora Forense,
1993.)

Como se observa, a subvenção subdivide-se, segundo a sua
natureza, em social e econômica. Será social quando o auxílio
prestado pelo Estado atende ao interesse público, e será econômica
quando a ajuda do poder público se apresentar como uma doação.

Como regra geral, o uso do instituto da subvenção pelo poder
público, tanto a de caráter social quanto a de natureza econômica, é
permitido pelo ordenamento constitucional brasileiro. Como exceção à
regra geral, observamos o disposto no § 2º do art. 199 e no art. 213,
ambos da Constituição Federal, que proíbem o uso do instituto da
subvenção para as instituições privadas de saúde e de educação com
fins lucrativos.

Na Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
a subvenção é disciplinada pelo art. 12 da seguinte forma:

“Art. 12 - A despesa será classificada nas seguintes categorias
econômicas:

Despesas de Custeio.
Transferências Correntes.
(...)
§ 2º - Classificam-se como Transferências Correntes as dotações

para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em
bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito
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público ou privado.
§ 3º - Consideram-se subvenções, para os efeitos desta Lei, as

transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas, distinguindo-se como:

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;

II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou
pastoril.”.

No caso do projeto em tela, trata-se de subvenção econômica que
não impõe ao beneficiário contraprestação direta ou indireta ao
Estado. Assim, podemos afirmar que o poder público promove uma
espécie de doação, na qual o Estado disponibiliza para o produtor
rural recursos para custeio da contração do seguro agrícola junto às
entidades habilitadas a operar o programa estadual de seguro rural,
gerido e executado pela Seapa.

No plano federal, a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural
está disciplinada na Lei nº 10.823, de 2003, regulamentada pelos
Decretos nºs 5.121, de 2004, e 5.782, de 2006.

Para o governo central, a subvenção econômica é o instrumento de
promoção da universalização do acesso ao seguro rural, como
mecanismo de estabilidade da renda agropecuária, de indução ao uso
de tecnologias adequadas e de modernização da gestão do
empreendimento agropecuário. Na legislação federal, a subvenção
econômica pode ser concedida a qualquer produtor rural.

Já no projeto do Executivo estadual, que também busca a promoção
da universalização do acesso ao seguro rural, o âmbito de aplicação
da futura lei é circunscrito a pequenos produtores rurais.

A nosso ver, essa orientação da proposição contraria a Constituição
mineira, a legislação federal e a lei orçamentária estadual em curso.

Em primeiro lugar, ressaltamos o art. 187 da Constituição Federal e
o art. 247 da Constituição do Estado. Nos citados dispositivos
constitucionais, a política agrícola tem como um de seus principais
instrumentos o seguro agrícola, que não sofre nenhuma restrição ou
condicionamento quanto a seus beneficiários. Por sua vez, o “caput”
do art. 247 da Constituição mineira tem a seguinte dicção:
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“Art. 247 - O Estado adotará programas de desenvolvimento rural
destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o
abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem que vive
do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados com a
política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela
União.”. (Grifo nosso.)

Portanto, a Constituição Estadual determina que a legislação mineira
de política agrícola deve estar em sintonia com a legislação federal.

Em segundo lugar, o princípio que norteia a concessão da
subvenção econômica ao prêmio do seguro rural é o da
universalização de acesso a todos os produtores rurais, pessoas
físicas ou jurídicas, independentemente do porte econômico do
empreendedor.

Em terceiro lugar, pensamos que a intenção do governo estadual é
complementar a ajuda financeira prestada pelo governo federal aos
produtores rurais no pagamento do prêmio do seguro rural.

Ora, como a legislação federal não estabelece distinção entre
produtores rurais beneficiários e é pautada pelo princípio da
universalização de acesso, o Estado deve dispensar o mesmo
tratamento em Minas Gerais, para que as ações nas duas esferas de
governo possam ser harmonizadas.

Ressalte-se, ainda, que a lei orçamentária estadual em curso
também não faz nenhuma distinção entre produtores rurais no
Programa Minas Mais Seguro. Na ação Garantia de Renda Mínima e
Subvenção do Seguro, os recursos – da ordem de R$795.540,00 -
destinam-se a garantir ao produtor segurado cobertura das perdas das
culturas, ocasionadas por fenômenos naturais adversos, com o
objetivo de proporcionar aos produtores e às respectivas famílias mais
estabilidade financeira. Nesse contexto, a subvenção econômica do
prêmio do seguro rural pode ser concedida a produtor rural de
pequeno, médio e grande porte.

Portanto, não há, na legislação orçamentária, nenhuma
discriminação de natureza econômica entre produtores rurais.

Assim, para ajustar o projeto em tela às normas legais e
constitucionais pertinentes, apresentamos as Emendas nºs 1, 2 e 3 na
conclusão deste parecer.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 409/2007 com as
Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. ... - O art. 83 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a

disseminação do seguro rural.
§ 1º - O poder público instituirá programas específicos que atendam,

precipuamente, as necessidades do pequeno produtor.
§ 2º - A implementação dos programas de que trata o § 1º

condiciona-se à orientação de empresa de assistência técnica ou de
profissional legalmente habilitado.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao inciso II e ao “caput” do art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º - A subvenção econômica destinada a cobrir, nos termos do

art. 6º desta lei, parte do custo do prêmio do seguro rural, tem como
objetivo:

(...)
II - atender às necessidades dos produtores rurais, garantindo ao

produtor segurado a cobertura das perdas provenientes de
adversidades incontroláveis, de origens diversas.”.

Emenda nº 3
Dê-se ao “caput” do art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - São beneficiários da subvenção econômica ao prêmio do

seguro rural os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que
satisfaçam os requisitos previstos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Gil

Pereira - Hely Tarqüínio - Gustavo Corrêa - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 415/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



1381

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
415/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
538/2003, tem por objetivo alterar a Lei n° 11.744,  de 16/1/95, que cria
o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - Funderur - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em tela foi desarquivada, e o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, na legislatura passada, concluiu pela
viabilidade jurídica da matéria.

A seguir, reproduzimos os principais argumentos apresentados no
parecer sobre o Projeto de Lei n° 538/2003, os quai s refletem o nosso
entendimento sobre o assunto disciplinado na proposição em epígrafe.

“O projeto de lei sob análise visa a elevar o valor máximo dos
financiamentos a serem concedidos pelo Funderur quando se tratar de
investimentos a serem realizados nas regiões Norte, Jequitinhonha e
Mucuri.

Atualmente a legislação prevê que os financiamentos a serem
concedidos pelo Funderur fiquem limitados a 80% do valor total dos
investimentos fixos e semifixos, 70% do custeio no primeiro e segundo
anos ou a 30% do capital circulante do tomador dos recursos, quando
se tratar de pessoa jurídica.

Nos termos da proposta em exame, os limites percentuais vigentes
teriam elevação de 10%, em qualquer das modalidades previstas,
sempre que o financiamento se destinasse a beneficiar
empreendimentos a serem realizados nas regiões mais carentes do
Estado.

(...)
A iniciativa em estudo encontra respaldo na Constituição da

República, que, em seu art. 3°, III, estabelece com o objetivo
fundamental do Estado brasileiro a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades regionais. Assegura, ainda, nossa Lei
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Fundamental o princípio da igualdade, que, visto substancialmente,
induz o Estado a promover a igualdade concreta entre os brasileiros,
inclusive desigualando a distribuição regional dos investimentos
públicos.

(...)
A política agrícola, como parcela importante da atividade econômica,

deve, necessariamente, submeter-se a esses comandos; ademais,
nos termos do art. 187 da Carta Magna, seu planejamento e sua
execução levarão em conta a disponibilização de instrumentos
creditícios, como é o Fundo em questão.

A Constituição mineira, por seu turno, estabelece, em seu art. 2°,
como objetivos prioritários do Estado, entre outros, a regionalização
da ação administrativa, em busca do equilíbrio no desenvolvimento
das comunidades, e a promoção das condições para se fixar o homem
no campo. O art. 41 da Carta Estadual prevê a articulação regional da
atividade administrativa, tendo como um de seus objetivos contribuir
para a redução das desigualdades regionais. Finalmente, o art. 248
dispõe sobre a formulação da política rural conforme a regionalização
e observadas as peculiaridades locais.

A incidência no objeto da proposição em tela da fórmula genérica de
aplicação do princípio da igualdade, que consiste na atribuição de
tratamento isonômico na medida das desigualdades de cada um, uma
vez contextualizada, indica a sintonia da proposta com os princípios
que norteiam a matéria. Lembra Nelson Saldanha que a igualdade é
noção que requer especificação para ser definida (‘Ordem e
Hermenêutica’. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 134). No caso em
estudo, a questão principal é o reconhecimento da inferioridade
econômica das regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri, em face das
demais regiões do Estado. A linearidade dos limites para
financiamentos, no tratamento dispensado aos diversos produtores
rurais, tal como existe hoje, revela-se, concretamente, instrumento de
desigualdade. É que as citadas regiões dispõem de menos recursos
que as outras, merecendo, portanto, cuidado diferenciado.

(...)
Vê-se, sob esta ótica, que o projeto de lei em análise é oportuno,

uma vez que promoverá maior adequação da Lei n° 11. 744 à ordem
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jurídico-constitucional.”.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 415/2007.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 441/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
676/2003, tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento
da Fruticultura na Região Sul de Minas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às 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 a esta Comissão examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo

de desenvolvimento da fruticultura na região Sul de Minas. A
proposição almeja, com as medidas que prevê, direcionar o
crescimento socioeconômico daquela região. O principal instrumento
utilizado é a concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser beneficiada,
bem como os setores produtivos afetados pelas ações propostas.
Receberiam incentivos e benefícios fiscais os produtores rurais, as
indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instalados
naquela região.

Por se tratar de matéria relacionada a planejamento estadual, a
proposição afronta os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem a iniciativa privativa do Governador do Estado para
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inaugurar o processo legislativo neste caso.
Com efeito, diretrizes, objetivos e metas da administração pública

devem estar previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental,
em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Por outro lado, o projeto em exame também viola o disposto no
inciso I do art. 161 da Constituição Estadual, segundo o qual não se
pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária
Anual.

Observe-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante
à despesa pública, impõe rigorosos limites a serem observados pelo
legislador. Seu art. 16 estabelece que a “criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes”, e devem estar claras as premissas e a metodologia de
cálculo utilizadas. Obriga, também, que a despesa pretendida seja
objeto de dotação específica e suficiente, ou abrangida por crédito
genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não
ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício. Determina,
enfim, sua absoluta conformidade com as diretrizes, as prioridades, as
metas e os objetivos previstos no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

O art. 5.° prevê a concessão de benefícios fiscais por meio da
redução da alíquota de ICMS incidente sobre as operações realizadas
e prazo de carência de dois anos para o início do pagamento desse
tributo. Tal medida contraria a Lei Complementar n.° 101, de 2000,
cujos termos, especialmente os contidos no art. 14, proíbem a
concessão de benefício de natureza tributária do qual decorra
renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que mesmo o art. 6.°
não pode elidir. Não é possível uma transferência de responsabilidade
para o Poder Executivo quanto ao cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios fiscais. De
acordo com o art. 14 desse diploma normativo, é no momento da
concessão do benefício - a edição da lei -, e não depois, que suas
condições devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é na apreciação
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do projeto instituidor do benefício fiscal que os requisitos de
exeqüibilidade devem ser comprovados.

Observamos, também, que art. 155, § 2.°, incisos VI  e XII, da
Constituição da República, condiciona à prévia manifestação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - a concessão de
incentivo de natureza tributária relacionado ao ICMS. Dessa forma,
vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal, manifestada
por ocasião da Adin 2458-MC/AL:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n.º
6.004, de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2.º, XII, g, da Constituição Federal. Ato
normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito ‘ex tunc’ ”.

Por fim, registre-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2808-1, considerou
inconstitucional a Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº 11.615, de
2001, que institui o Pólo Estadual da Música Erudita, de origem
parlamentar, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes e à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo no processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n.° 441/2007.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gil Pereira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 529/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 529/2007,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.751/2004,
“institui a exigência de apresentação de certidão negativa de débito
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socioambiental nos processos que menciona e dá outras
providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 a
esta Comissão e distribuída 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 agora examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto pretende estabelecer normas relativas aos processos

administrativos de renovação da Licença de Operação - LO -, exigida
de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente. Assim, obriga os empreendedores a
apresentar atestados de “nada consta”, a serem emitidos pelo Copam,
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - e pela
Procuradoria de Justiça de Minas Gerais, relacionados à inexistência
de passivos de natureza ambiental, como documentos indispensáveis
para a renovação da LO.

Na legislatura passada, tal medida tramitou na forma do Projeto de
Lei nº 1.751/2004, que recebeu parecer favorável desta Comissão.
Como a ordem jurídica não sofreu alteração que justifique novo
enfoque sobre a matéria, transcrevemos, a seguir, os argumentos
utilizados por esta Comissão na apreciação do mencionado projeto.

“O poder de polícia administrativa, em matéria de meio ambiente, é
exercido fundamentalmente pela expedição de três licenças
ambientais: a prévia, a de instalação e a de operação.

A licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade. Objetiva aprovar a sua localização e
concepção, atestar a viabilidade ambiental e estabelecer os requisitos
básicos e as condições a serem atendidas nas fases seguintes de sua
implementação.

A licença de instalação autoriza a implementação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluídas as
medidas de controle ambiental e as demais condicionantes.



1387

A licença de operação autoriza o início da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das
exigências constantes nas licenças prévias e de instalação, bem como
as demais medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação. Portanto, é vedado ao poder público
conceder licença de operação quando o empreendimento ou atividade
não atende as determinações estabelecidas nas licenças prévia e de
instalação.

A renovação da licença de operação é regulamentada em dois
diplomas básicos. A Resolução nº 237, de 1997, do Conama,
estabelece que o prazo de validade da LO é de, no mínimo, quatro
anos e, no máximo, dez. Quanto à renovação, o interessado deverá
requerê-la com antecedência mínima de 120 dias da expiração do
prazo de validade, o qual é automaticamente prorrogado até a
manifestação definitiva do órgão ambiental competente. A Deliberação
Normativa nº 17, de 1996, do Copam, determina que a licença de
operação pode ser revalidada pelo período de quatro a oito anos, de
acordo com o enquadramento da atividade, após análise de
requerimento do interessado acompanhado de diversos documentos,
entre os quais a certidão negativa de débito financeiro de natureza
ambiental. Portanto, a legislação ambiental proíbe a renovação da
licença de operação para empreendimentos e atividades com débito
financeiro de natureza ambiental.

Além do mais, devemos ressaltar que, caso eles tenham sofrido
penalidade com trânsito em julgado e nos limites da pontuação
estabelecida, o prazo da LO poderá ser reduzido em até dois anos,
conforme determina o § 1º do art. 1º da citada deliberação normativa.

Como se observa, a exigência de atestado de ‘nada consta’ emitido
pelo Ceas não tem cabimento. Pressupõe concessão, pelo Copam, de
licenciamento ambiental a empreendimento relacionado a barramento
de águas para a geração de energia elétrica e outros fins, em
desacordo com o disposto na Resolução nº 237, de 1997, do Conama.

Como vimos, a licença de operação só pode ser expedida após a
verificação de que o empreendedor cumpriu todas as exigências
estabelecidas nas licenças prévia e de instalação. Quanto ao atestado
de ‘nada consta’ a cargo da Procuradoria de Justiça de Minas Gerais,
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observamos que a competência do Ministério Público em matéria
ambiental não se confunde com a do Poder Executivo. Na condição
de curador do meio ambiente, os meios de que dispõe o fiscal da lei
para o exercício dessa atribuição quase sempre são judiciais, como a
ação civil pública.

Assim, se o empreendedor descumprir a sentença judicial
condenatória ou o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -, o
Ministério Público deve ajuizar ação de execução no Judiciário, para
compelir o empreendedor ao cumprimento das obrigações ambientais
constantes nos TACs ou no processo de cognição. Portanto, o
atestado de ‘nada consta’, nesse caso, também não tem sentido.

Como vimos, as condições para a renovação da licença de operação
em Minas Gerais encontram-se disciplinadas em atos normativos
infralegais, produzidos com base na legislação ordinária, em especial
o art. 5º, IX, da Lei nº 7.772, de 1980. O legislador, na ocasião,
entendeu ser conveniente e oportuno que tal assunto fosse regulado
em ato de natureza infralegal; pode ele, da mesma forma, entender
que a matéria, por sua importância e relevância, deve ser tratada em
lei ordinária. Assim, para aperfeiçoar o projeto, apresentamos, ao final
deste parecer, o Substitutivo nº 1, que disciplina o processo de
revalidação das licenças ambientais, seguindo as determinações
federais e incorporando normas produzidas pelo Copam. Essa medida
tem por objetivo permitir que a proposição de iniciativa parlamentar
seja debatida com mais profundidade nesta Casa, especialmente na
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 529/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece o prazo de validade e a forma de revalidação das

licenças ambientais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O prazo de validade das licenças ambientais outorgadas

pelo poder público estadual é de:
I - para a Licença Prévia - LP -, até cinco anos, devendo
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corresponder ao prazo previsto no cronograma aprovado para
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento ou atividade;

II - para a Licença de Instalação - LI -, até seis anos, devendo
corresponder ao prazo previsto no cronograma constante no plano de
controle ambiental aprovado para implantação da atividade ou
empreendimento, incluindo o respectivo sistema de controle e
qualquer outra medida mitigadora do impacto ambiental prevista para
essa fase;

III - para a Licença de Operação - LO -, no máximo dez e no mínimo
quatro anos, conforme dispuser o órgão ambiental competente.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente poderá estabelecer
prazo de validade específico para a LO de empreendimento ou
atividade que, por sua natureza e peculiaridade, estejam sujeitos a
encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 2º - As licenças ambientais poderão ter os prazos revalidados,
por um período máximo igual ao concedido anteriormente, mediante
apresentação de justificativa técnica, elaborada conforme o roteiro
fornecido pelo órgão de meio ambiente competente.

§ 1º - A justificativa técnica para a solicitação de revalidação de
prazo de licença ambiental deverá ser apresentada com antecedência
mínima de cento e vinte dias da data do vencimento de seu prazo de
validade.

§ 2º - O prazo de revalidação da LO de empreendimento ou
atividade que tenha recebido penalidade prevista na legislação
ambiental transitada em julgado até a data do requerimento de
revalidação será reduzido em até dois anos, na forma regulamentar,
observado o limite mínimo de quatro anos.

Art. 3º - A solicitação de revalidação do prazo de LP, LI e LO será
instruída com os seguintes documentos:

I - cópia da publicação da comunicação do protocolo do
requerimento de revalidação;

II - cópia da publicação da comunicação da obtenção da licença
vigente;

III - comprovante do recolhimento do custo de análise;
IV - certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental;
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V - relatório de acompanhamento da implantação da atividade ou do
empreendimento e do respectivo plano de controle ambiental,
conforme dispuser o órgão competente, no caso da LI;

VI - relatório de avaliação de desempenho ambiental dos sistemas
de controle ambiental e demais medidas mitigadoras, elaborado
conforme o roteiro estabelecido pelo órgão competente por tipo de
atividade, no caso da LO.

Art. 4º - A documentação a ser apresentada para a solicitação de
licenças ambientais será estabelecida na regulamentação desta lei.

§ 1º - No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias
minerais, a comprovação da averbação da reserva legal somente será
exigida nos casos em que:

I - empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área;
II - aja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor e o

proprietário ou possuidor, em decorrência do empreendimento
minerário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Weliton Prado, o Projeto
de Lei nº 429/2003, atual Projeto de Lei nº 622/2007, altera
dispositivos da Lei nº 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o
pagamento pelo Estado de honorários a advogado dativo não detentor
de cargo de Defensor Público, nomeado para defender réu pobre.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
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O projeto em questão tramitou nesta Casa na legislatura passada,
oportunidade em que esta Comissão analisou profundamente a
matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Destarte, passamos
a reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica
apresentada na ocasião.

O projeto de lei analisado visa a alterar o art. 10 da Lei nº 13.166, de
20/1/99, dando nova redação ao § 2º e acrescentando o § 3º. A
referida lei dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários de
advogado não detentor de cargo de Defensor Público nomeado para
defender réu pobre e dá outras providências. A proposta pretende
viabilizar a compensação de custas processuais e do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens e Direitos -
ITCD -, com crédito para o defensor dativo, comprovado mediante a
certidão expedida pelo juízo competente.

De acordo com a aludida norma, que veio regulamentar o art. 272 da
Constituição do Estado, o advogado que não for Defensor Público,
quando nomeado para defender réu pobre em processo civil ou
criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz na sentença e pagos
pelo Estado, conforme o disposto no § 1º do art. 1º. Além disso, trata o
texto de estabelecer que a repartição fazendária competente será
certificada do valor dos honorários arbitrados, para pagamento em
prazo certo, atribuindo à certidão expedida, com o teor da sentença, a
eficácia de título executivo.

Cumpre ressaltar que o art. 24 da Lei nº 8.906, de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB -, estabelece que a decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários é título executivo e constitui crédito privilegiado na falência,
na concordata, no concurso de credores, na insolvência civil e na
liqüidação extrajudicial e sua execução poderá ser promovida nos
próprios autos da ação em que tenha atuado. Assim dispõe a norma:

“Art. 24 - A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem
crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º - A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
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(...)
§ 3º - É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou

convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao
recebimento dos honorários de sucumbência.

§ 4º - O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários,
quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”.

Sobre a competência do Estado para instituir a compensação
tributária, a Constituição da República prevê, em seu art. 24, que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário, cabendo à União editar
normas gerais sobre a matéria. Compete à lei complementar,
conforme disposto na alínea “b” do inciso III do mencionado artigo da
Constituição, o estabelecimento das normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento,
crédito, prescrição e decadência tributários.

No que concerne especificamente ao regime de compensação
tributária, o Código Tributário Nacional - CTN - (Lei nº 5.172, de 1966)
estabelece:

“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública” (Grifo nosso.).

Assim, o Código Tributário Nacional, que estabelece normas gerais
de direito tributário, previu o instituto da compensação tributária e,
como tem caráter de lei nacional, e não apenas de lei federal, vincula
o legislador ordinário dos demais entes federados.

Note-se que o Estado membro tem competência para instituir a
compensação tributária, desde que respeitados os requisitos inerentes
ao instituto, as normas gerais dispostas no CTN e a competência para
instituir impostos, taxas e contribuições definidas pela Constituição da
República em seu Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional.

A compensação pretendida mediante a alteração proposta pelo
projeto em exame alcançaria as custas processuais e o ITCD devido
ao Estado (tributo cuja instituição compete ao Estado membro, por
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força do disposto no inciso I do art. 155 da Constituição Federal).
Em Minas Gerais, a compensação tributária foi instituída pela Lei nº

13.243, de 1999, que dispõe sobre a cessão, a compensação e a
quitação de créditos tributários e dá outras providências, alterada pela
Lei nº 14.699, de 2003, que dispõe sobre as formas de extinção e
garantias do crédito tributário, altera a Lei nº 6.763, de 1975, a Lei nº
13.470, de 2000, a Lei nº 14.062, de 2001, e dá outras providências.
Os arts. 11 e 12 da referida norma estabelecem as condições e o
objeto da compensação tributária e define os créditos tributários para
os fins de compensação, não contemplando, no entanto, o que se
pretende com a proposição em tela.

Como já exposto anteriormente, honorários devidos pelo Estado ao
defensor dativo nomeado serão fixados pelo Juiz na sentença, o que
configuraria crédito líquido e certo, fundado em título executivo. Dessa
maneira, a compensação do crédito de honorários (líquido e certo)
com créditos tributários é possível, já que se enquadra na hipótese
prevista no art. 170 do CTN.

A Lei nº 13.166, de 20/1/99, que ora se pretende modificar,
estabelece, em seu art. 10, que o pagamento dos honorários devidos
ao defensor dativo se daria por meio de certificação da repartição
fazendária competente, para ser efetuado no prazo de um mês,
observada a ordem de apresentação das certidões, o que configura
forma de pagamento e cobrança pela via administrativa.

A cobrança de créditos contra a Fazenda Pública pela via judicial é
tratada nos incisos I e II do art. 730 do Código Processo Civil - CPC -,
alterado pelo art. 1º B da Lei nº 9.494, de 1997. Proposta a execução
da sentença contra a Fazenda Pública, e esta não opondo embargos
quanto ao prazo legal, o Juiz do feito, por intermédio do Presidente do
tribunal competente, requisitará o pagamento, que será feito segundo
a ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo
crédito.

No entanto, o Estado pode e deve criar mecanismos para o
pagamento pela via administrativa, o que já se concretizou, no caso,
com a edição da Lei nº 13.166, de 1999. Ocorre que os pagamentos
não vêm sendo efetuados, e o que se objetiva com a alteração da
referida norma é permitir a compensação dos créditos relativos aos
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honorários com valores devidos ao Estado relativos ao ITCD e às
custas dos serviços forenses.

Quanto a estas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua
natureza jurídico-tributária, ao considerá-las taxas remuneratórias de
serviços públicos, sendo a sua instituição, majoração e cobrança
sujeitas aos princípios da reserva de competência e da legalidade.

Entendeu ainda o STF, em acórdão proferido na Adimc nº 1.378/ES:
“- Destinação de custas e emolumentos a finalidades incompatíveis

com a sua natureza tributária.
- Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais

como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o produto de sua
arrecadação afetado ao custeio de serviços públicos diversos
daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam
especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da
taxa, que é tributo vinculado, restaria descaracterizada)”.

De acordo com a decisão, os recursos provenientes das custas e
dos emolumentos estão vinculados ao funcionamento da Justiça, o
que vem reforçar a necessidade da criação de mecanismos que
facilitem o pagamento dos honorários devidos ao defensor dativo não
integrante dos quadros da Defensoria Pública Estadual.

A medida proposta possibilita, sem dúvida, a prestação da
assistência judiciária pelo Estado por meio de advogado dativo, que
tem o direito de receber os honorários devidos em causa patrocinada
em favor do juridicamente necessitado e é considerado indispensável
à administração da Justiça, conforme o disposto no art. 133 da
Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 622/2007.
Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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. O Presidente acusa
o recebimento, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 93/2007 para a qual
designou relator o Deputado Vanderlei Miranda. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
157 e 212/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita sejam
realizadas audiências públicas desta Comissão e da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização com o intuito de debater a
comercialização de placas de táxis em Belo Horizonte e na Região
Metropolitana; e seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras públicas, para se
debater a operação de compra da Way - TV pela Oi- Telemar. O
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, antes de finalizar a reunião
informa que o Deputado Eros Biondini será seu suplente no Fórum de
Turismo. 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, 18 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/4/2007
Às 10h07min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e os Deputados Carlos Pimenta, Dinis Pinheiro,
Domingos Sávio, Jayro Lessa, 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 debater as atividades realizadas pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelo
Copam no ano de 2006 e os planos e projetos a serem desenvolvidos
em 2007 e a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 301/2007, no 1º turno, para
o qual designou como relator o Deputado Almir Paraca. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião, para ouvir o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Presidente do Copam, que é convidado a tomar assento
à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
ao convidado, que faz a sua exposição, discorrendo sobre as
atividades realizadas por aquela Secretaria e pelo Copam no ano de
2006 e sobre os planos e projetos a serem desenvolvidos em 2007.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência, por deliberação dos membros da
Comissão presentes, retira as matérias constantes na pauta, agradece
ao Sr. José Carlos Carvalho e a seus assessores as informações e os
subsídios prestados à Comissão; agradece também 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, 18 de abril de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Rômulo Veneroso - Almir Paraca -

Wander Borges.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/4/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Almir Paraca e Eros Biondini. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
os programas estaduais que visem ao fomento e ao incentivo de
iniciativas culturais nos Municípios e apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a
Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, que é convidada a
tomar assento à mesa. A Presidente, como autora do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra à convidada, para que faça sua exposição.
Registra-se a presença das Sras. Mônica Cerqueira, Diretora da
Fundaçaõ Clóvis Salgado; Sônia Valadares, Diretora da Lei Estadual
de Incentivo da Secretaria de Cultura, Patrícia Avellar Zol, da Diretoria
de Ensino e Extensão da Fundação Clóvis Salgado; Tânia
Boaventura, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da
Fundação Clóvis Salgado; Celma Regina Ferreira, Superintendente de
Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura;
dos Srs. Israel do Vale; Cristina Lima, Diretora de Programação da
Fundação Clóvis Salgado; e Diomar Silveira, Chefe de Gabinete da
Fundação Clóvis Salgado; Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Fazem uso da
palavra os Srs. Marcelo Braga, Secretário Adjunto da Secretária de
Cultura; Antônio Achilis A. Silva, Presidente da Rede Minas; Nestor
Sant'ana, Presidente da Rádio Inconfidência; Lúcia Camargo,
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Presidente da Fundação Clóvis Salgado; Liana Portilho, Presidente do
Iepha; Ana Maria Pacheco, Presidente da Fundação de Arte de Ouro
Preto; Maria Augusta da Nóbrega Cesarino, Superintendente de
Bibliotecas; Silvania Sousa do Nascimento, Superintendente de
Museus; Renato Pinto Venâncio, Superintendente do Arquivo Público
Mineiro; Júnia Horta, Superintendente de Ação Cultural da Secretaria
de Cultura; e Maria das Dores Pimentel Nogueira, Superintendente de
Interiorização de Cultura. A Presidente, verificando a inexistência de
número regimental, 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, 17 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/4/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da
Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
encaminhando o “Relatório dos Programas Sociais” referente ao
exercício de 2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 267/2007, em 1º turno (Deputado Domingos
Sávio); 395/2007, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes);
407/2007, em turno único (Deputada Elisa Costa); 316 e 406/2007, em
turno único (Deputado Walter Tosta). 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
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e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 208/2007 com a Emenda nº1, 282/2007 (relator:
Deputado Domingos Sávio); 277/2007 com a Emenda nº1 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
248/2007. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio cumprimenta e
parabeniza a Deputada Rosângela Reis pela forma habilidosa como
intermediou o encontro entre a Secretária Renata Vilhena e os
Defensores Públicos 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, 18 de abril de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007

Às 11h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elisa
Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública, para ouvir o Sr. Perly
Cipriano, Subsecretário da Subsecretaria Nacional de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos, que apresentará o Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos. O Deputado Durval Ângelo, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos Srs. Perly
Cipriano; Nilmário Miranda, ex-Ministro da Secretaria Especial de
Direitos Humanos e Presidente Estadual do PT; João Batista de
Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social; Emely Vieira Salazar, Presidente do
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Conselho Estadual de Direitos Humanos; Rodrigo Filgueira de
Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do CAO-DH; Leopoldo
Portela Júnior, Defensor-Geral da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, 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, 20 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Ruy Muniz - Carlos

Pimenta - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
 MENSAGEM Nº 24/2007

Belo Horizonte, 19 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei que dispõe sobre a
concessão de reajuste aos servidores policiais civis, militares,
bombeiros militares, agentes de segurança penitenciários e agentes
de segurança socioeducativos do Poder Executivo do Estado de
Minas Gerais.

O reajuste proposto dá continuidade às medidas para valorização
dos referidos profissionais e está em conformidade com os objetivos
prioritários do Governo, uma vez que contribui para o fortalecimento e
a adequada atuação do Sistema de Defesa Social do Estado de Minas
Gerais.

Para a elaboração do presente projeto, foram observados os limites
de despesa de pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como a sustentabilidade que constitui premissa para a
concessão de reajustes e vantagens pecuniárias aos servidores
públicos do Poder Executivo Estadual.

Solicito conferir tratamento especial à matéria, através da tramitação
em regime de urgência, previsto no art. 69 da Constituição do Estado.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 929/2007
Dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento

básico e remuneração básica das categorias que menciona.
Art. 1º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de

setembro de 2007:
I - o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras policiais

civis, a que se refere a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de
2005;

II - a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - os valores da tabela de vencimento básico da carreira de Agente
de Segurança Penitenciário, criada pela Lei nº 14.695, de 30 de julho
de 2003;

IV - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de
setembro de 2000;

V - os valores da tabela de vencimento básico da carreira de Agente
de Segurança Socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de
agosto de 2004;

VI - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo, celebrados
com base no disposto no art. 11 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de
1990.

§ 1º - Para fins do reajuste de que trata o inciso VI deste artigo fica
dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário
vigente.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores de que
tratam os arts. 2º, 3º e 4º.

Art. 2º - Ficam reajustados em 14,83% (quatorze inteiros e oitenta e
três centésimos por cento), a partir de 1º de setembro de 2007:

I - a remuneração básica do Tenente-Coronel da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar;

II - o vencimento básico do Delegado de Polícia, Nível Especial,
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Grau “E”.
Art. 3º - Fica reajustada em 11,8% (onze inteiros e oito décimos por

cento), a partir de 1º de setembro de 2007:
I - a remuneração básica do Terceiro-Sargento da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar;
II - o vencimento básico do Agente de Polícia Nível II, Grau “E”;
III - o vencimento básico do Escrivão de Polícia Nível II, Grau “E”.
Art. 4º - Fica reajustada em 11,2% (onze inteiros e dois décimos por

cento), a partir de 1º de setembro de 2007:
I - o vencimento básico do Agente de Polícia Nível III, Grau “A”;
II - o vencimento básico do Escrivão de Polícia Nível III, Grau “A”.
Art. 5º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de

setembro de 2008, os valores resultantes da aplicação do disposto no
art. 1º.

Art. 6º - Ficam reajustados em 14,62% (quatorze inteiros e sessenta
e dois centésimos por cento), a partir de 1º de setembro de 2008, os
valores resultantes da aplicação do disposto no art. 2º.

Art. 7º - Ficam reajustados em 11,77% (onze inteiros e setenta e
sete centésimos por cento), a partir de 1º de setembro de 2008, os
valores resultantes da aplicação do disposto nos arts. 3º e 4º.

Art. 8º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de
setembro de 2009, os valores resultantes da aplicação do disposto
nos arts. 5º, 6º, e 7º.

Art. 9º - O disposto no “caput” do art. 1º e nos arts. 2º a 8º aplica-se
aos servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termos da
Constituição Federal.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 306/2007

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo seja dada denominação à Escola Estadual de Pasto do
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Governo, localizada no Município de Teófilo Otôni.
O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela

Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentado, e agora
vem a este órgão colegiado, a fim de ser apreciado conclusivamente,
nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 306/2007 tem por objetivo dar a denominação de

Geraldo Ottoni Porto à Escola Estadual de Pasto do Governo.
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo

colegiado da referida escola estadual de ensino fundamental, o qual,
por unanimidade dos votos de seus integrantes, homologou a
indicação do nome de Geraldo Ottoni Porto para denominá-la.

A Secretaria de Estado de Educação, convidada a manifestar-se
sobre a pretendida alteração de nome, ratificou a decisão daquele
colegiado escolar.

O homenageado nasceu em 1919 e faleceu em 1997. Entre 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 Otôni
Ltda., que se transformou na Cooperativa de Laticínios de Teófilo
Otôni Ltda.; colaborador na fundação do Frigorífico Frimusa;
participação ativa na criação do Sindicato dos Produtores Rurais de
Teófilo Otôni e da extinta 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. Além disso,
recebeu a comenda de patrono da Escola Estadual Tristão da Cunha
e a Comenda Almir Ramos, homenagem póstuma do Sindicato dos
Produtores Rurais de Teófilo Otôni.

É justa, portanto, a homenagem que ora lhe quer prestar o Estado,
atendendo ao manifesto desejo dos seus conterrâneos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

306/2007, em turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Carlin Moura, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 20/2007

Comissão de Direitos Humanos
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.

No decorrer da tramitação, o Projeto de Lei nº 534/2007 foi anexado
à proposição por guardar semelhança de conteúdo, nos termos do §
2º do art. 173 do Regimento Interno.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, foi o projeto
distribuído 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, V, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe altera a Lei nº 13.188, de 1999, que

dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado, e tem como objetivo garantir a realização de
cirurgia reparadora gratuita nos casos de lesões ou seqüelas
decorrentes de agressão.

Para os fins de sua aplicação, essa lei determina como vítima de
violência a pessoa que tenha sofrido dano em conseqüência de delito
penal; o cônjuge e o dependente da vítima; a pessoa que tenha
sofrido dano ao intervir em socorro de alguém que estivesse em
situação de perigo; e a testemunha que tenha sofrido ameaça por
haver presenciado ou tomado conhecimento de ato criminoso ou por
deter informação necessária à investigação e à apuração dos fatos. A
Lei nº 13.188 também estabelece, no art. 3º, que a proteção, o auxílio
e a assistência previstos no art. 1º consistem, entre outras coisas, em
colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os
danos físicos e materiais sofridos pela vítima. Fica evidente, assim,
que a lei citada aborda o objeto da proposição, mas o faz de forma
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genérica. Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça, ao
emitir seu parecer, apresentou o Substitutivo nº 1, a fim de evitar que
certos tipos de lesões decorrentes de agressão física possam ser
considerados de caráter estético, o que dificultaria o acesso a esse
tipo de atendimento médico-cirúrgico nos hospitais e nos centros de
saúde integrantes do SUS.

A medida em exame é mais uma opção para o combate a um dos
problemas enfrentados pela sociedade brasileira: o aumento do
número de vítimas de violência. Outras normas já foram editadas a
esse respeito. Como exemplo, podemos citar as Leis nºs 13.432, de
1999, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de
Albergues para a Mulher Vítima de Violência; e 15.218, de 2004, que
cria a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher e a
Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher.

Convém destacar o trabalho desenvolvido na Capital mineira pelo
Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -,
que tem como principal objetivo atender à vítima e seus familiares,
buscando identificar, compreender e atender demandas por justiça,
resgate da cidadania e dos direitos humanos. O NAVCV é um
programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos em parceria
com o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social -
Sedese -, e é gerenciado pela ONG SOS Racismo. Para o
atendimento, o Núcleo conta com uma equipe multidisciplinar formada
por profissionais das áreas jurídica, psicológica e social, com enfoque
na promoção da cidadania e da cultura dos direitos humanos.

Entendemos que o substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça atende, de certa forma, ao objetivo do projeto.
No entanto, para maior alcance da medida proposta, julgamos
oportuno apresentar o Substitutivo nº 2, a fim de ampliar a assistência
prestada pelo Estado às vítimas de violência.

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

Lei nº 20/2007 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
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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 nos casos 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 Comissões, 19 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Luiz Tadeu Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência:
Mensagens nºs 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2007 (encaminham os
Projetos de Lei nºs 929, 930, 931, 932, 933 e 934/2007, o Projeto de
Lei Complementar nº 19/2007 e a Proposta de Emenda à Constituição
nº 9/2007, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº
3/2007, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 935 a 957/2007 - Requerimentos nºs 431 a 442/2007 -
Requerimentos da Comissão de Educação e dos Deputados Carlos
Pimenta e outros e Célio Moreira e outros - Proposições não
Recebidas: Projeto de lei do Deputado João Leite - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, de Educação e de
Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Paulo Cesar, Carlin Moura, Sargento Rodrigues, André Quintão e
Carlos Pimenta - 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 outros e Carlos Pimenta e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Educação; aprovação
- Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -  Antônio  Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta  -  Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - 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 Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -  Padre  João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h7min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
ex-Deputado Rogério Correia.

Correspondência
- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 24/2007

- A Mensagem nº 24/2007 e o Projeto de Lei nº 929/2007 foram
publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 25/2007
Belo Horizonte, 19 de abril 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
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte o
imóvel que especifica.

O imóvel que era destinado ao Conjunto Habitacional do Bairro
Confisco, foi ao final ocupado por famílias de baixa renda, cuja
situação dominial ainda não foi solucionada.

A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL vem
colaborando decisivamente com o empreendimento, sem, contudo,
poder cuidar da regularização fundiária dos lotes ocupados. A
viabilidade de tal medida depende da transferência do terreno ao
Município de Belo Horizonte.

São essas as razões que me levam a solicitar de seus Nobres Pares
a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 930/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Belo Horizonte.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel ao

Município de Belo Horizonte, constituído pela área de 286.724,24m²,
localizado no Bairro Confisco, no Município de Belo Horizonte,
registrado sob o nº 95814, no Livro nº 2 de Registro Geral, no Cartório
do 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - A doação do imóvel de que trata o caput objetiva a
regularização fundiária de seus ocupantes.

Art. 2º - O levantamento topográfico e cadastral dos lotes e
ocupantes será executado pelo Município de Belo Horizonte, que
arcará também com os encargos financeiros destinados à
regularização fundiária, titularização dos lotes e moradias.

Art. 3º - O imóvel de que trata essa lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 26/2007

Belo Horizonte, 19 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e à

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Conselheiro
Lafaiete o imóvel que especifica.

O imóvel de que trata o projeto, constituído de área urbana com
2.550,00m², foi doado ao Estado no ano de 1964. A Administração
Municipal pleiteia a reversão do imóvel ao seu patrimônio uma vez
que tem planos para o seu aproveitamento.

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 931/2007
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Conselheiro

Lafaiete o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município

de Conselheiro Lafaiete o imóvel situado na Rua B, constituído pelos
lotes números 2,3,4,5 e 6 do quarteirão 16, Bairro Angélica, naquele
Município, totalizando uma área de 2.250,00m² e registrado sob o nº
25890, Livro 3-Q, fls. 16, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 27/2007

Belo Horizonte, 19 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e à
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deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o
imóvel que especifica.

O Estado recebeu no ano de 1928, em doação do Município de Mar
de Espanha, o imóvel com a área de 3.000,00m².

No local funciona um posto de saúde administrado pelo Município
que necessita ser reformado e ampliado. A concretização de tal
medida fica subordinada à incorporação do imóvel ao patrimônio
municipal, uma vez que a sua construção só é viável em terreno
próprio.

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 932/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha

o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Mar de Espanha o imóvel situado na Rua Laudelino Barbosa, nº 305,
Centro, naquele Município, constituído pela área de 3.000,00m² e
registrado sob o nº R-1-7493, Livro 3-N, fls. 75, no Cartório de registro
de Imóveis da Comarca de Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput é destinado à
ampliação e reforma de unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

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 28/2007

Belo Horizonte, 19 de abril 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
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os
imóveis que especifica.

Os imóveis constantes do presente projeto estão situados no
Município de Pará de Minas, nas localidades do Povoado de Sobrado
e Povoado de Costas, medindo cada um 1.200,00m² e foram sede de
extintas escolas municipais.

A incorporação deles ao patrimônio do Estado se deu por doação
daquele Município, que hoje deseja reavê-los para a instalação de
serviços públicos.

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 933/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os

imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pará de Minas dois imóveis situados naquele Município, assim
discriminados:

I - terreno com 1.200,00m², situado na localidade de “Povoado de
Sobrado”, registrado sob o nº 42.132, a fls. 294 do Livro 3-AT, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas; e

II - terreno com 1.200,00m², situado na localidade de “Povoado de
Costas”, registrado sob o nº 42.132, a fls. 294 do Livro 3-AT, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se à
instalação de serviços públicos municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que tratam esta lei reverterão ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista nesta lei.

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
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Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 29/2007
Belo Horizonte, 19 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre
Rios os imóveis que especifica.

Esses imóveis estão situados na zona rural daquele Município, no
Distrito de São Sebastião do Gil, tendo por algum tempo abrigado a
sede das Escolas Estaduais “Vicente Vaz Diniz” e “Maria Bárbara
Magalhães”.

Desativadas aquelas escolas, deseja a Administração Municipal
recebê-los em doação, uma vez que tem projeto para a edificação no
local de uma escola técnica agrícola. Um dos terrenos será alienado
pelo Município para obtenção de recursos para o novo
empreendimento.

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 934/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de

Entre Rios os imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Desterro de Entre Rios dos imóveis situados na sua área rural, Distrito
de São Sebastião do Gil, assim descriminados:

I - terreno com 2.000,00m², da localidade do “Cerrado”, Matriculado
sob o n° 15187, fls. 267, de Livro 3, do Cartório d e Registro de
Imóveis da Comarca de Desterro de Entre Rios; e

II - terreno com 10.000,00m², da localidade de “Aguiar”, Matriculado
sob o n° 8383, fls 256, do Livro 3-J, de Cartório d o Registro de
Imóveis da Comarca de Desterro de Entre Rios.

Parágrafo único - O imóvel descrito no inciso I deste artigo destina-
se a implantação de uma escola técnica agrícola e o imóvel descrito
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no inciso II poderá ser alienado, após autorização por lei municipal, e
os recursos investidos na construção da escola técnica agrícola
mencionada no inciso I.

Art. 2° - Os imóveis de que tratam esta lei reverte rão ao patrimônio
do Estado, se no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista nesta lei.

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 N° 30/2007

Belo Horizonte, 23 de abril de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me conferem os incisos V e VI do art. 90 da
Constituição do Estado, projeto de lei complementar que acrescenta
parágrafo ao art. 2°-A da Lei Complementar n° 83, d e 28 de janeiro de
2005.

A norma legal em referência dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado, enquanto o dispositivo a modificar
estabelece diretrizes para a defesa judicial e extrajudicial dos agentes
públicos, integrantes dos Poderes e da Administração Estadual. O
dispositivo com que se pretende inovar diz de disciplinar
especificamente a questão da defesa de membros dos conselhos das
diversas unidades estaduais, mesmo que ocupem função sem cargo,
em regime temporário e sem direito a remuneração.

Sobre o assunto, permitimo-nos anexar, para seu conhecimento,
exposição de motivos que nos encaminhou o Senhor Advogado-Geral
do Estado, na qual estão explicitados os pressupostos legais que
amparam a proposição. Levando-se em conta a oportunidade e
relevância da matéria, estou certo de que ela irá merecer prioritária e
especial atenção por parte do Legislativo mineiro.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.



1415

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador,
Nos termos do art. 128 da Constituição do Estado e em nome do

mais elevado interesse público, apraz-nos submeter à consideração
de Vossa Excelência o apenso projeto de lei complementar, que tem
por finalidade introduzir dispositivo na Lei Complementar n° 83, de 28
de janeiro de 2005, a qual dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado - AGE.

A presente iniciativa se deve a que se faz mister disciplinar
legalmente e de forma específica a questão da defesa judicial e
extrajudicial dos membros integrantes de conselhos de unidades dos
Poderes e da Administração, mesmo que ocupantes de função sem
cargo, sem remuneração e em caráter temporário. No terreno das
normas gerais, a matéria encontra respaldo no ‘caput’ do art. 2°-A da
referida Lei Complementar n° 83, de 2005, a qual, p or sua vez, remete
ao art. 22 da Lei Federal n° 9.028, de 12 de abril de 1995, no tocante
à Advocacia-Geral da União. Ainda em nosso Estado, o assunto se
faz presente na Lei n° 6.763, de 1975, que contém o  Código Tributário
do Estado e cujo art. 201 diz da defesa dos integrantes da carreira
fiscal-tributária; e na Lei n° 16.142, de 2006, que  dispõe sobre a
defesa jurídica dos dirigentes e empregados públicos das empresas
estatais.

Note-se, ademais, que o ‘caput’ e § 1° do art. 327 do Código Penal
(Decreto-Lei n° 2.848, de 1940) estabelece, aqui tr anscrito:

“Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública.

§ 1° - Equipara-se a funcionário público quem exerc e cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal.”.

Ao sacramentar tal norma, evidencia-se ter o legislador levado em
consideração a doutrina consensual esposada, dentre outros, por Hely
Lopes Meirelles, segundo a qual são agentes públicos todas as
pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do
exercício de alguma função estatal. Os agentes, ensina Mestre Hely,
normalmente desempenham funções do órgão, distribuídas entre os
cargos de que são titulares, mas excepcionalmente podem exercer
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funções sem cargo.
Em especial, os membros de conselhos das unidades estatais

estariam incluídos no rol dos agentes políticos, investidos na estrutura
governamental em funções com ou sem cargo, em mandatos ou em
comissões, aos quais se atribuem responsabilidades que nem sempre
fazem jus a compensação pecuniária. Ora, constituiria discriminação
contrária ao princípio isonômico – e iria, na prática, desmotivar a
participação, inclusive sem ônus para o Erário, de profissionais
qualificados na estrutura governamental - se o Poder Público se
eximisse da eventual defesa judicial e extrajudicial desses agentes.

Pelo exposto, Senhor Governador, é de nosso aviso que a defesa
dos agentes em questão é de responsabilidade do Poder Executivo,
competindo funcionalmente a esta AGE promovê-la, seja na esfera
judicial, seja extrajudicialmente. Nessa linha enquadra-se esta
proposição, cujo encaminhamento à Assembléia Legislativa estamos
recomendando.

Respeitosamente,
José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 2°-A da Lei Complement ar n° 83, de 28

de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado – AGE.

Art. 1° - Acrescente-se ao art. 2°-A da Lei Complem entar n° 83, de
28 de janeiro de 2005, o seguinte parágrafo 4°:

“Art. 2°-A  - (...)
§ 4° - O disposto neste artigo aplica-se aos membro s dos conselhos

dos Poderes do Estado em relação ao exercício de suas atribuições,
ainda que não percebam remuneração e exerçam função sem cargo.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 31/2007

Belo Horizonte, 23 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência para exame dessa Egrégia
Assembléia Legislativa a Proposta de Emenda à Constituição do
Estado que, com fundamento na competência prevista no artigo 40, §
4º da Constituição da República, fixa condições especiais de
aposentadoria para o servidor policial civil.

A iniciativa vem atender a justo anseio da classe policial civil, cuja
atividade, tanto quanto a do policial militar, expõe a risco a atividade
do servidor que a exerce, merecendo, por conseqüência, isonomia de
tratamento com este último.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares a presente Proposta de Emenda
à Constituição do Estado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9/2007
Revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da

Constituição do Estado.
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 §§ 1º, 2º e 3º:
“Art. 38 - ..................................................................
§ 1º - Considera-se, nos termos desta Constituição, como atividade

de risco e sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade
física o efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
civil.

§ 2º - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente, na
forma do art. 40, § 4º, II e III da Constituição Federal, desde que conte
com trinta anos de contribuição e, período mínimo de vinte anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial.

§ 3º - O servidor policial civil aposentado, nos termos deste artigo,
terá direito à integralidade da remuneração do respectivo cargo efetivo
e à paridade.”

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Sargento Rodrigues e outros. Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição nº 3/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 3/2007

Do Sr. Elmo Braz, Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, dando ciência de que o Sr. Wanderley Ávila, Conselheiro-
Relator, determinou a vista dos autos relativos ao Balanço Geral do
Estado, exercício de 2006, ao Governador do Estado, ficando
interrompido o prazo previsto para que essa Corte emita o parecer
prévio. (- Anexe-se à Mensagem nº 22/2007.)

OFÍCIOS
Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados,

enviando informações em atenção a requerimento da Comissão de
Participação Popular encaminhado por meio do Ofício nº
203/2007/SGM.

De Avair Salvador de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem, encaminhando moção do Vereador Kawlpter Prates,
aprovada por essa Casa, na qual se agradece ao Presidente desta
Assembléia pelo convite para a reunião especial em comemoração
dos 85 anos do PCdoB.

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral do Estado,
comunicando a assunção desse cargo para o biênio 2007-2009.

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 935/2007
Declara de utilidade pública o Movimento de Luta Pró-Creches de

Contagem - MLPCC -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de Luta

Pró-Creches de Contagem - MLPCC -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A citada instituição, fundada em 1979, possui como

finalidade precípua congregar entidades de atendimento à infância,
localizadas em Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para alcançar suas metas, realiza cursos de capacitação,
seminários e congressos; busca o reconhecimento legal do educador
infantil das creches como categoria profissional; divulga e promove
formas de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente;
mobiliza as creches para reivindicação de seus direitos junto ao poder
público, à iniciativa privada e à sociedade em geral.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 936/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Estrada Real - IER -, 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 Estrada Real -

IER -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O referido Instituto vem transformando-se num

poderoso instrumento de fomento às atividades turísticas no Estado,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das cidades
existentes ao longo da chamada Estrada Real.

Assim, zela pela qualidade dos serviços oferecidos no circuito
turístico da Estrada Real, bem como atua como vetor de “marketing” e
publicidade do produto turístico no Estado. Promove a integração e
interação entre as localidades por onde passa a referida Estrada Real,
mantém banco de dados e estatísticas relativos ao desempenho do
circuito e vibiliza recursos para execução de ações e projetos que
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aprimoram os sítios turísticos da região, assim como apóia pesquisas,
publicações e iniciativas que a promovam. Além disso, atua no apoio
às ações governamentais e privadas que visem aprimorar o circuito e
proteger o patrimônio cultural e o meio ambiente.

No plano econômico ele promove a manufatura e a comercialização,
por meio de licenciamento, de artigos e acessórios esportivos, peças
de vestuário, calçados, móveis, artefatos e adornos, suvenires em
geral, bebidas e gêneros alimentícios, tudo voltado para o
desenvolvimento e para a manutenção desse importante atrativo
turístico do Estado.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo
outorgado.

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

PROJETO DE LEI Nº 937/2007
Declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanan, com sede no

Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Frederico Ozanan,

com sede no Município de Ipanema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: O Lar Frederico Ozanan, com sede no Município de

Ipanema, encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
14 anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas. É
uma sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, com atuação em todo o Estado, e 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 938/2007

Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistências às
Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Núcleo de Assistência

às Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Fundado em abril de 2003, o Núcleo de Assistência às

Toxicomanias - NAT -, com sede na cidade de Divinópolis, é uma
entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
finalidade a prevenção, o tratamento, a recuperação e reinserção
social de dependentes químicos maiores de 18 anos, em consonância
com a Lei Orgânica de Assistência Social-Loas.

Através de atendimento ambulatorial e psicoterápico aos usuários de
drogas e seus familiares, o Núcleo de Assistência às Toxicomanias -
NAT - vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias. Pela
importância de seu trabalho, por encontrar-se legalmente amparado e
por estarem sendo obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares para que o
Núcleo de Assistência às Toxicomanias seja declarado de utilidade
pública estadual.

- 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 939/2007
Declara de utilidade pública o Clube de Mães que Renovam -

Clumar -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães que

Renovam - Clumar -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Cecília Ferramenta
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Justificação: O Clube de Mães que Renovam constitui-se em
entidade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que se
destina a promover atividades de cunho assistencial, cultural,
esportivo e de promoção humana no Município de Timóteo. A
instituição tem por objetivo coordenar obras sociais que visam à
melhoria das condições de educação, saúde e lazer da comunidade,
desenvolvendo atividades de combate à fome e à pobreza, de
acompanhamento médico de crianças, gestantes e idosos, de
proteção familiar, de higiene, cultura e educação juvenil, entre outras,
que constituem um trabalho de grande importância para a população
menos favorecida. 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 940/2007
Acrescenta parágrafos à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

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

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

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 39 e 40:
“Art. 12 - (...)
§ 39 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária para
até 12% (doze por cento) nas operações internas com gás natural
veicular - GNV - para fins carburantes referidos no item 9 da Tabela F
anexa a esta lei.

§ 40 - Para fins de compensação da perda de receita tributária
resultante do disposto no parágrafo 39, não compensada pela
elevação de consumo do GNV para fins carburantes, fica o Poder
Executivo autorizado a aumentar a carga tributária nas operações
internas com gasolina referidas no item 9 da Tabela F anexa a esta
lei, no percentual suficiente para a recomposição da receita tributária
do imposto, na forma, no prazo e nas condições previstas em
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regulamento.”.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O gás natural veicular - GNV - é uma fonte de

combustível alternativa cuja utilização atinge quase todo o território
nacional. Muito se tem falado sobre desenvolvimento sustentável, mas
pouco tem sido feito para concretizá-lo. O GNV é conhecido por ser
um combustível “limpo”, além de não apresentar impurezas e resíduos
na sua combustão. Por isto, a difusão e o incentivo do seu consumo é
de extrema importância para o meio ambiente e, também, para o
desenvolvimento deste setor no Estado.

O consumo do gás natural no Brasil vem aumentando a cada ano.
Sabe-se que o Brasil é o 9º país do mundo que mais consome GNV.
Atentas às novas tendências do mercado de consumo, as
concessionárias têm investido na produção de automóveis que já vêm
preparados para receber o kit GNV. A Ford, por exemplo, lançou uma
novidade para a picape Ranger: a partir de 2007, todos os modelos
Ranger com motor 2.3 a gasolina estão preparados para receber o kit
GNV de quinta geração. O Brasil precisa incentivar a indústria de
GNV, como ocorre em países vizinhos, como a Argentina, cujo
mercado industrial de GNV já completou 22 anos.

Alguns Estados brasileiros saíram na frente em relação aos
investimentos no mercado de GNV. Em dezembro de 2006, uma
montadora de São Paulo apresentou na capital paulista um novo
modelo de ônibus movido a gás natural veicular. De acordo com
pesquisas realizadas, é possível diminuir em até 52% o nível de
emissão de óxido de nitrogênio. Calcula-se que, se houvesse a
substituição da frota paulistana de ônibus a diesel por modelos
movidos a gás natural, ocorreria uma diminuição de até 9.30
toneladas do volume de gás carbônico emitido anualmente na
atmosfera.

Além disso, é importante ressaltar que os consumidores brasileiros
estão cada vez mais interessados no GNV. De acordo com
informação divulgada pelo Instituto Brasileiro do Petróleo - IBP -, as
conversões para GNV cresceram 41% no último mês de outubro de
2006 em comparação ao mesmo mês de 2005. Foram
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aproximadamente 25 mil veículos. Ainda segundo o IBP, a frota
brasileira movida a GNV agora é de 1.277.000 veículos. Só em 2006
foram realizadas 225 mil conversões.

Portanto, a diminuição da receita oriunda da redução do ICMS
incidente sobre o GNV no Estado certamente será compensada pelo
aumento do consumo. Caso não seja, o projeto em tela prevê a
possibilidade de compensação pelo aumento do ICMS sobre a
gasolina.

O GNV é mais barato em comparação com os outros combustíveis
no mercado. Tudo isso ratifica a assertiva de que o GNV será o
combustível mais utilizado em todo o mundo. Os Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo concedem descontos no IPVA para veículos
movidos por GNV. No Rio e Janeiro, o desconto é de 75%, e em São
Paulo, é de 25%. O desconto tem incentivado ainda mais o consumo
de GNV. Muitos cidadãos residentes em Municípios mineiros limítrofes
a esses dois Estados transferem os seus documentos para o Rio de
Janeiro e São Paulo objetivando a redução do IPVA, a qual ainda não
existe em Minas Gerais.

Assim, na intenção de contribuir com o desenvolvimento sustentável
e com a economia do nosso Estado, apresento este projeto e conto
com o apoio dos 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 N° 941/2007
Declara de utilidade pública o Círculo de Orquidófilos de Brazópolis -

COB -, com sede no Município de Brazópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cír culo de Orquidófilos

de Brazópolis - COB -, com sede no Município de Brazópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Círculo de Orquidófilos de Brazópolis - COB -, com

sede no Município de Brazópolis, é sociedade civil sem fins lucrativos,
de natureza cultural, técnica e científica, que objetiva, sobretudo,
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apoiar todos os empreendimentos que visem à preservação de nossa
flora.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o COB, ao manter
intercâmbio orquidológico com pessoas ou entidades, favorecer e
facilitar a publicação de trabalhos técnico-científicos relacionados com
as suas finalidades, cumpre o propósito para que foi constituído,
conciliando preservação ambiental e garantia de exercício da
cidadania.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 29/10/2000, 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 Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 942/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas projetistas e de

construção civil proverem os imóveis residenciais e comerciais de
dispositivo para captação de água da chuva e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas projetistas e de construção

civil a prover coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para
água da chuva, nos projetos de empreendimentos residenciais que
contenham mais de vinte unidades habitacionais ou nos de
empreendimentos comerciais com mais de 50m² (cinqüenta metros
quadrados) de área construída, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A caixa coletora de água da chuva, nos empreendimentos
residenciais e comerciais referidos nesta lei, terá tamanho compatível
com o previsto nas normas vigentes.

Parágrafo único - As águas da chuva captadas serão armazenadas
em caixas coletoras próprias, sendo sua utilização voltada para usos
secundários, como lavação de prédios e veículos automotores,
irrigação de jardins, descarga em vasos sanitários e demais atividades
conexas, vedado o uso para consumo e higiene pessoal.

Art. 3º - As empresas projetistas e de construção civil terão o prazo
de cento e oitenta dias para adequarem seus projetos ao cumprimento
desta lei.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: A proposição obriga as empresas de construção civil a

instalar dispositivo para a captação de água da chuva nos imóveis
residenciais e comerciais, aproveitando-a para fins secundários,
como, por exemplo, lavagem de prédios e veículos, irrigação de
jardins, descargas de vasos sanitários e outros.

Anualmente, o governo do Estado, por meio da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, investe milhões de reais
no tratamento de água. A utilização dessa água tratada para
atividades não relacionadas ao consumo humano proporciona imenso
desperdício dos recursos hídricos oferecidos à sociedade,
aumentando os custos para o consumidor final.

Além disso, podemos enxergar um prejuízo em relação ao meio
ambiente, uma vez que, no contexto atual, é constante a preocupação
com a possível escassez desse recurso natural de importância vital.

Portanto, a aprovação deste projeto de lei é de suma importância,
tanto para a economia dos gastos mensais do consumidor final,
quanto para a preservação do meio ambiente, a partir do momento em
que a sua intenção é condicionar a sociedade a utilizar as águas da
chuva para as atividades consideradas secundárias.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares desta Casa à
aprovação deste projeto de lei de grande relevância para a sociedade
mineira.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 14/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 943/2007
Institui a Semana de Vacinação de Adultos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no Estado a Semana de Vacinação de

Adultos, que será realizada, anualmente, a partir do dia 5 de agosto,
na rede pública de saúde.

Parágrafo único - Serão disponibilizadas na semana que trata o
“caput” vacinas contra tétano, difteria, sarampo, hepatite B, gripe,
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pneumonia, febre amarela, entre outras, conforme os critérios a serem
definidos pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º - Será fornecida aos vacinados, nos termos desta lei, carteira
de vacinação contendo a identificação e controle das vacinas.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à

conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto de lei visa criar, no âmbito do Estado, a

Semana de Vacinação de Adultos, para que sejam aplicadas o maior
número possível de vacinas disponíveis para essa faixa etária, criando
desta forma, o hábito da vacinação adulta, uma vez que já existe a
consciência da necessidade de vacinação infantil - fundamental até os
cinco anos - e várias campanhas de vacinação de idosos.

Quando se fala em vacinas, todo mundo pensa na vacinação das
crianças, por meio da qual se busca obter imunidade contra agentes
de doenças que o organismo não estaria preparado para combater.
No entanto, não é só na infância que as vacinas se fazem
necessárias. Jovens, adultos e especialmente pessoas mais velhas
precisam estar em dia com o programa de vacinação. O tétano, por
exemplo, pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária, e a
vacina é uma forma de prevenir a enfermidade e deve ser repetida a
cada dez anos, tempo que dura seu efeito protetor. E não é só. Há
vacinas que devem ser tomadas na adolescência, como as da
hepatite B e da rubéola. Outras, na idade adulta ou por pessoas que
vão viajar para determinadas regiões do Brasil ou do exterior.

A vacinação encabeça a lista das dez maiores conquistas para a
saúde pública americana, melhorando a qualidade e a expectativa de
vida dos americanos. O impacto da vacinação na melhoria da saúde
do homem é impressionante; com exceção da água filtrada nenhum
outro avanço, nem mesmo os antibióticos, apresentaram o mesmo
impacto na redução da mortalidade e no crescimento da população
mundial.

Na verdade, a redução de doenças por meio da imunização
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representa um dos grandes avanços médicos do século XX. A varíola
foi erradicada, e doenças como poliomielite, sarampo e difteria são
hoje em dia extremamente raras em muitos países desenvolvidos.

Portanto, é mais do que necessária uma ação por parte do Governo
do Estado voltada para esse objetivo, que é uma campanha de
vacinação para adultos. Quanto à questão da informação, até hoje
grande parte da população adulta desconhece a importância de
manter a carteira de vacinação em dia e o grande benefício que esta
atitude traz para a sua saúde. Este projeto de lei sugere que a
semana de vacinação de adultos aconteça a partir do dia 5 de agosto
de cada ano, data em que se comemora o Dia Nacional da Saúde.

Em vista das razões expostas, evidenciam-se a relevância da
matéria e o interesse público de que se reveste, o que nos permite
pedir aos nobres Pares que concorram com seu indispensável apoio
para aprovação desta propositura.

- 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 944/2007
Declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade de

Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
Perdizes.

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

Idade de Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
Perdizes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Inácio Franco
Justificação: A Associação da Terceira Idade de Perdizes Alegria de

Viver - Ativa - tem por finalidade o atendimento aos idosos, com a
participação efetiva da sociedade. Em vista disso, ela desenvolve
programas de lazer e terapia ocupacional para estimular a saúde
física e emocional das pessoas da terceira idade, visando
proporcionar-lhes melhores condições de vida. Também busca criar
condições que possam promover sua autonomia frente às respectivas
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famílias e à comunidade.
Pela sua dedicação ao idoso com reflexo positivo na coletividade,

esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI Nº 945/2007
Declara de utilidade pública a Associação Glorieux - Aglor -, com

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

Aglor -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Glorieux - Aglor - é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, legalmente constituída, que promove atividades e
obras de assistência social e educacional para pessoas necessitadas.

Entendemos, conforme documentação apresentada, que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 946/2007
Inclui o jogo de xadrez como atividade extra-curricular nas escolas

da rede pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O jogo de xadrez constituirá atividade extra-curricular

opcional, a ser desenvolvida nas escolas de ensino fundamental e
médio da rede pública estadual.

Art. 2º - Somente profissionais devidamente habilitados ou filiados
nas federações, associações ou entidades de xadrez podem ministrar



1430

a disciplina.
Art. 3º - O Estado poderá firmar parcerias com entidades públicas e

privadas, visando ao treinamento de pessoal das unidades escolares
e à aquisição dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento
da atividade de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
João Leite
Justificação : Em dezenas de países o xadrez faz parte do currículo

escolar e do aprimoramento complementar.
O xadrez é um esporte que não faz diferenciação de sexo, idade,

condição social, raça nem biótipo, podendo ser praticado por
deficientes visuais, auditivos, físicos em geral, em igualdade de
condições com os não-deficientes.

É um esporte de baixo custo, que ajuda no desenvolvimento das
habilidades mentais das crianças, cooperando com a atenção e a
concentração, o julgamento e o planejamento, a imaginação e a
antecipação, a memória, a vontade de vencer, a paciência, o
autocontrole, o espírito de decisão, a lógica matemática, o raciocínio
analítico e sintético, a criatividade e a inteligência.

Pode-se afirmar que o xadrez, ensinado metodicamente, constitui
um sistema de estímulo intelectual capaz de aumentar o quociente de
inteligência das crianças, oferecendo aos participantes um método de
raciocínio e de organização das relações abstratas e dos elementos
simbólicos.

Exemplificando o ganho dos estudantes com a prática do xadrez,
temos que a escola Dom Barreto, de Teresina, Piauí, obteve a maior
média do Enem de 2006, e tem em seu currículo a disciplina do
xadrez, sendo apontado pelos alunos e professores como importante
instrumento para desenvolvimento do estudo.

Em 2003, a então Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes,
a Secretaria de Estado de Educação e a Federação Mineira de Xadrez
lançaram, em parceria, um projeto em que foram atendidas escolas da
Capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, beneficiando
aproximadamente 25 mil alunos dos ensinos fundamental e médio.

Portanto, em face da relevância da matéria que poderá beneficiar os
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jovens mineiros, solicito o apoio dos pares desta Casa para 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 947/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao Idoso

Tocantinense - Sait -, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo

ao Idoso Tocantinense, com sede no Município de Tocantins.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A entidade que se quer beneficiar é sociedade sem fins

lucrativos, fundada em 22/4/98. Tem por finalidade, entre outras,
acolher pessoas idosas de ambos os sexos, sem distinção de cor e
crença religiosa, reconhecidamente desamparados. É constituída por
número ilimitado de pessoas idôneas, maiores de idade, que
manifestem interesse em contribuir com os objetivos da entidade.

Conforme consta do atestado de funcionamento, sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas, e a instituição
funciona há mais de 2 anos. Portanto, está apta a ser reconhecida sua
utilidade pública. Assim, solicito aos nobres pares a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 948/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Congada Serena

São Benedito Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

Congada Serena São Benedito Ouro Fino, com sede no Município de
Ouro Fino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
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Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Cultural Congada Serena São Benedito

Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino, entidade civil sem
fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional,
cultural e assistencial, visa, entre outros objetivos, congregar pessoas
comprometidas com a promoção da Congada, uma das mais
tradicionais manifestações culturais de Ouro Fino, promover a
melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio do
desenvolvimento de programas de promoção da saúde, da educação,
do lazer e do bem-estar da comunidade e da coordenação e
supervisão de ações no campo da assistência social, e promover
intercâmbio entre os diversos grupos de Congada.

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 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 949/2007
Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros

de consumidores inadimplentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedado às empresas públicas e privadas,  prestadoras e

concessionárias dos serviços públicos, inscrever seus usuários em
cadastros de consumidores inadimplentes, ou mesmo comunicar, a
quem quer que seja, a condição de devedor de seus usuários.

Art. 2° - A violação do disposto nesta lei será pun ida na forma do
disposto no art. 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Padre João
Justificação: Este projeto de lei deriva de proposição apresentada
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pela ilustre Deputada Maria José Haueisen, cuja reapresentação e
nova discussão julgamos pertinente, uma vez que o Governador do
Estado vetou a proposição depois de aprovada por esta Casa
Legislativa.

Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo
Estado, porque são relacionados a suas atividades-fim. Para a
prestação de tais serviços, ou são criadas empresas públicas com
este fim específico ou, por razões de ordem econômica e
administrativa, o poder público os delega a terceiros.

Também por razões econômicas os serviços públicos são pagos,
embora a princípio devessem ser gratuitos, porque decorrem da
obrigação do poder público de satisfazer necessidades consideradas
comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos
cidadãos que porventura não conseguem honrar seus compromissos
para com as empresas públicas ou para com as concessionárias dos
serviços públicos porque, a rigor, esses serviços deveriam ser
gratuitos pelos motivos anteriormente expostos.

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 de natureza concorrente, podendo ser objeto de
regulamentação por quaisquer dos entes da federação, conforme o
disposto no art. 24, VIII, da Constituição Federal.

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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 609/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 950/2007
Altera a Lei nº 15.073, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a

doação, por empresa pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta
e material escolar a escola da rede pública estadual e dá outras



1434

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o art. 1º da Lei nº 15.073, de 5 de abril de 2004,

acrescido do seguinte parágrafo único:
“ Art. 1º- (...)
Parágrafo único - O uniforme escolar utilizado pelos alunos de

escolas localizadas em áreas socialmente vulneráveis, regularmente
matriculados na rede estadual de educação básica, serão fornecidos
pelo Estado, gratuitamente.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Constituição do Estado determina a aplicação anual

de pelo menos 25% das receitas na manutenção e no
desenvolvimento do ensino. Além desses recursos e de outras verbas
adicionais, como aquelas oriundas dos programas federais mantidos
pelo FNDE e da Quota Estadual do Salário Educação - Qese - a
educação básica, que compreende a educação infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio em todas as suas modalidades,
deverá contar com um fundo de financiamento próprio a partir da
aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

Segundo dados do Censo Escolar de 2005, Minas Gerais possui
2.695.889 estudantes na rede estadual, sendo 62,9% no Ensino
Fundamental e 29,4% no Ensino Médio.

O uniforme escolar, obrigatório na maioria das escolas, ainda não é
acessível aos alunos de famílias de baixa renda, que têm dificuldades
para adquirí-los.

Além dos aspectos pedagógicos que justificam o uniforme, o uso da
roupa adequada na escola valoriza o aluno carente, organiza o
ambiente e contribui para o bom desempenho escolar.

Nesses tempos de violência generalizada, que vitima principalmente
a juventude em idade escolar, o uniforme passou a ser um fator de
segurança dos alunos, pois contribui com sua identificação por toda a
comunidade, tornando-se uma proteção especialmente em escolas
situadas em áreas críticas e violentas.

Por entendermos a importância de seu uso, acreditamos que o
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Estado, a exemplo de outras políticas acertadas na educação, como a
distribuição gratuita de livros didáticos, deve se responsabilizar pela
distribuição do uniforme para os alunos carentes, especialmente nas
escolas localizadas em áreas socialmente vulneráveis.

- 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 951/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jacaré, com

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

Comunitária Jacaré, com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária Jacaré, com sede na zona

rural do Município de Francisco Sá, é entidade jurídica de fins sociais,
culturais e assistenciais, sem fins lucrativos, que tem como objetivo
congregar pessoas e instituições comprometidas com a comunidade,
estimulando iniciativas que beneficiem seus moradores e promovendo
eventos sociais e recreativos, além de prestar assistência social às
famílias dos associados.

Também visa proteger o meio ambiente e trabalhar pela melhoria da
qualidade de vida dos associados e de toda a comunidade, buscando
apoio junto aos órgãos públicos ou privados.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 952/2007
Dispõe sobre a Bolsa Verde, o Programa de Identificação,

Catalogação e Preservação de Nascente de Água no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os proprietários de terras, urbanas ou rurais, situadas no
Estado de Minas Gerais, serão incentivados a identificar, catalogar e
preservar as nascentes de água existentes em seus respectivos
terrenos.

§ 1º - A identificação e a catalogação das nascentes serão feitas por
iniciativa dos proprietários junto ao órgão estadual responsável pelo
meio ambiente.

§ 2º - O Estado fornecerá formulários próprios para a identificação e
a catalogação das nascentes.

Art. 2º - A preservação das nascentes de água será feita de forma
conjunta entre a secretaria responsável pelo meio ambiente e o
proprietário da terra.

Parágrafo único - A preservação a que se refere esta lei
compreende um raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros, a partir da
nascente, para conservação ou recuperação da vegetação apropriada.

Art. 3º - O Poder Executivo será o responsável pelo fornecimento de
mudas de árvores, arbustos e outras plantas apropriadas, ficando o
proprietário encarregado da proteção à nascente.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no “caput” deste
artigo, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias com entidades,
empresas e instituições ambientais.

Art. 4º - O pequeno produtor que detenha a posse global não
superior a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante o seu
trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de
terceiros, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos
agrícolas, pecuários, silvicultura ou do extrativismo, terá direito à
Bolsa Verde, que constitui em benefício mensal calculado por metro
quadrado de área preservada dentro de sua propriedade, no qual o
pagamento será efetuado em espécie.

Art. 5º - O produtor rural que detenha posse de gleba superior a 50
(cinqüenta) hectares receberá incentivos e benefícios fiscais
destinados a estimular suas atividades.

Art. 6º - O Poder Executivo promoverá campanhas para divulgação e
incentivo da preservação das nascentes do Estado de Minas Gerais,
visando o cumprimento desta lei.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
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conta de dotações próprias do Orçamento.
Art. 8º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias,

contados a partir de sua publicação.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo incentivar

os proprietários de terras a preservar nascentes, florestas e recursos
hídricos localizados em suas propriedades, tendo em vista que, além
do aquecimento global que bate à nossa porta, o abastecimento de
água à população estará comprometido em curto prazo, como
afirmam os estudos realizados por autoridades ambientais em
publicações veiculadas na mídia.

Tendo em vista que a água é um bem não renovável e de
fundamental importância para a sobrevivência dos seres vivos
racionais e irracionais, conclui-se que é imprescindível a preservação
de nossas nascentes.

Outro ponto a ser considerado é o fato de o Estado de Minas Gerais,
segundo autoridades ambientalistas, ser um dos maiores reservatórios
de nascentes de todo o território nacional, por isso o incentivo à
preservação das nascentes não só é uma questão ambiental, mas
também de interesse público. Entre os rios que as nascentes do
Estado abastecem estão: Bacia do Rio São Francisco; afluentes mais
importantes na Bacia: Pará, Paracatu, Paraopeba, das Velhas e Verde
Grande; Bacia do Rio Paraná; afluentes mais importantes na Bacia:
Paranaíba, Grande, Piracicaba/Jaguari; Bacia do Atlântico Leste; rios
mais importantes na Bacia; Jequitinhonha, Mucuri, Rio Pardo; Bacia
do Atlântico Sudeste; rios mais importantes na Bacia: Doce, Paraíba
do Sul, Itabapona.

O projeto dispõe, ainda, sobre a criação da Bolsa Verde, um
incentivo ao proprietário rural, para que ele tenha a função de
defender seu potencial hídrico, preservando nascentes, riachos e as
vegetações que os protegem.

E, por fim, o Executivo terá a função de ajudar no reflorestamento de
áreas degradadas próximas às nascentes, nas quais o objetivo
principal é ensinar os proprietários a preservar e a administrar áreas
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florestadas em suas propriedades.
- 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 953/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa, Inclusão Social,

Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa,

Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: O Núcleo de Pesquisa, Inclusão Social, Tecnológica e

de Apoio ao Cidadão - Pista -, é uma associação civil, de direito
privado, sem fins lucrativos e econômicos, com duração por tempo
indeterminado, sem discriminação de raça, cor, gênero ou religião,
tendo por finalidade: promover a inclusão social dos cidadãos
brasileiros; promover a inclusão digital dos brasileiros; oferecer
qualificação e aperfeiçoamento profissional; promover a melhor
qualidade de vida dos indivíduos, comunidade e Municípios; viabilizar
o desenvolvimento sustentável, a auto-gestão e a administração de
recursos; promover a realização de pesquisas e projetos de interesse
social; e promover a segurança no trânsito e o combate à violência em
geral.

Pelos bons serviços prestados à coletividade e por apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos
com a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 954/2007
Institui a Semana de Conscientização sobre a Fauna no âmbito do
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Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no Estado a Semana de Conscientização

sobre a Fauna, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana
de outubro.

§ 1º - Para efeito desta lei, fauna é o termo coletivo para a vida
animal ou o conjunto de animais de uma região ou período.

§ 2º - A conscientização a que se refere esta lei visará
especialmente o tráfico da fauna silvestre e a devastação das
florestas, a fim de proteger a biodiversidade, evitar a extinção de
espécies e o desequilíbrio ecológico que contribui para o aquecimento
da Terra.

Art. 2º - A Semana instituída nesta lei será dedicada à realização,
pelo Estado, de eventos institucionais nas escolas públicas estaduais,
em todos os níveis de ensino, para:

I - conscientizar sobre a fauna;
II - estudar os animais domésticos;
III - estudar e conhecer as inúmeras espécies de animais exóticos,

ferozes e raros;
IV - estudar as matas e florestas e suas devastações

correlacionadas à fauna;
V - debater o tráfico de animais selvagens e suas conseqüências;
VI - preservar as espécies raras;
VII - estudar as leis do meio ambiente federal e estadual;
VIII - estudar as leis sobre os crimes ambientais;
IX - realizar pesquisas sobre:
a) a vida dos animais em cativeiro;
b) as espécies de aves ameaçadas;
c) as causas da diminuição da população de animais silvestres;
d) o manejo e reprodução da fauna silvestre.
Art. 3º - Na Semana prevista nos arts. 1º e 2º, o Estado poderá

promover parceria com organizações não governamentais e entidades
afins para instruir as comunidades mineiras quanto ao objeto desta lei,
através de palestras e debates com os seguintes objetivos:

I - estabelecer a contribuição de cada um para diminuir as
conseqüências da ação dos depredadores;
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II - orientar com relação à venda e à exposição de animais de
qualquer espécie, que devem ocorrer em locais próprios, com a
fiscalização de um veterinário;

III - contribuir para que se evite a rinha de cães;
IV - incentivar o estudo da fauna, a fim de preservar a biodiversidade

e as espécies ameaçadas de extinção;
V - valorizar o papel do médico veterinário;
VI - conscientizar os setores empresarial, da agricultura e da

pecuária sobre o objeto desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: Esta proposição, que trata da fauna no Estado,

envolvendo o poder público e as comunidades mineiras, vem da
nossa preocupação quanto à preservação do meio ambiente.

A devastação das florestas e a retirada de animais silvestres já
causaram a extinção de inúmeras espécies e um desequilíbrio
ecológico. Os animais mais exóticos e raros pagam com a vida pelo
simples prazer que algumas pessoas têm em possuir um animal
silvestre em casa. O tráfico da vida selvagem é hoje um dos principais
fatores do desaparecimento da nossa fauna.

O Brasil, devido à sua imensa biodiversidade, é um dos principais
alvos dos traficantes da fauna silvestre, que movimentam milhões de
dólares. Neste cenário, naturalmente, encontra-se Minas Gerais. A Lei
Federal de Crimes Ambientais, criada em fevereiro de 1998, considera
os animais, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais propriedade do
Estado e estabelece que a compra, venda, criação ou qualquer outro
negócio envolvendo animais silvestres é crime inafiançável.

O quadro de degradação ambiental é o resultado de anos de
exploração descontrolada de nossos recursos naturais. Desde o
descobrimento do Brasil, há 500 anos, vem-se perdendo a cobertura
original da mata atlântica, que ocupa uma parte do Estado. Na parte
que ainda resta da mata, concentram-se centenas de espécies
seriamente ameaçadas.

As principais causas da diminuição das populações de animais
silvestres são: redução de seus hábitats devido à destruição da
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cobertura vegetal primitiva; crescente ocupação humana; exploração
econômica de áreas de florestas, pântanos e cerrados; tráfico de
animais silvestres; caça e pesca predatória e indiscriminada. Há
quadrilhas organizadas e especializadas no tráfico de animais, bem
estruturadas para a venda ilegal. A captura acontece em lugares em
que há grande biodiversidade e em regiões pobres do ponto de vista
sócio-econômico. Minas é uma das principais áreas de captura. O
tráfico envolve um grande número de pessoas, iniciando-se com os
capturadores ou caçadores (geralmente pessoas muito pobres e que
conhecem o hábitat dos animais). Nas Capitais, acontece o maior
volume de vendas, com diversos destinos, inclusive a exportação.
Quando recolhidos pela fiscalização, esses animais silvestres
encontram-se em péssimas condições, dopados, maltratados, com
fome, sede e frio, quando não mortos. Todos esses animais deixam o
País através dos portos e aeroportos das principais cidades ou, então,
através das fronteiras.

Ante os fatos narrados, entendemos que uma semana de dedicação
ao estudo da fauna nas escolas muito contribuirá para o ensino, e,
através de ações como palestras e debates junto às comunidades, a
sociedade mineira ficará instruída, tomando conhecimento do que
acontece na fauna silvestre, podendo assim prestar sua contribuição
em favor desta, como também diminuir essa barbárie em nossas
florestas. Desta forma, conto com a aprovação dos nobres pares.

- 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 955/2007
Dispõe sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à

Dengue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à Dengue.
§ 1º - A dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida

pela picada de um mosquito, o Aedes Aegypti.
§ 2º - A prevenção da doença e o seu combate, no que dispõe o

“caput” deste artigo, tem por objetivo orientar a população mineira,
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desde as crianças até aos idosos, a fim de reduzir ocorrências de
óbitos, internações hospitalares e a infestação por Aedes Aegypti nos
Municípios.

Art. 2º - A Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à
Dengue terá como diretrizes:

§ 1º - Promover eventos institucionais nas escolas estaduais, em
todos os níveis de ensino.

§ 2º - Elevar a consciência da população, para que haja uma
disciplina em relação aos cuidados para se prevenir a proliferação do
mosquito, cuja picada pode levar à morte.

§ 3º - Qualificar os servidores estaduais na área de saúde, para as
ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes
portadores da dengue.

Art. 3º - Executar ações complementares, excepcionalmente, em
caráter suplementar, quando constatada necessária ajuda à ação
municipal, assessorando tecnicamente os Municípios.

Parágrafo único - Analisar e divulgar informações relevantes para
assegurar o cumprimento de indicadores de qualidade da vigilância
epidemiológica.

Art. 4º - Para a realização de que dispõe esta lei, o Estado poderá
buscar parcerias junto às associações ou entidades afins.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: O motivo desta proposição vem da nossa preocupação

com o risco de uma epidemia em relação à dengue, doença essa que
leva à morte, se não houver os cuidados necessários. Ao chegar o
verão, com as chuvas fortes da estação, aumentam os riscos de
novos focos de criação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor do
vírus da dengue. O mosquito Aedes Aegypti pica uma pessoa com
dengue, o vírus se desenvolve dentro do mosquito que, depois de 8 a
12 dias, passa a ser transmissor da doença e pica outra pessoa.
Segundo estatística publicada em 9/2/2007, na Globo Minas, 1.073
casos de dengue foram diagnosticados em Minas Gerais só no mês
de janeiro. No ano passado, no mesmo período, foram 4.600, segundo
a Secretaria de Estado de Saúde. Apesar da diminuição dos casos, a
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Secretaria de Saúde alerta para o risco de aumento do índice nas
regiões Norte, Leste e Centro-Oeste, devido à chuva. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios que apresentam riscos
de um novo surto são: Vespasiano, Sabará, Ribeirão das Neves,
Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Existe a possibilidade de uma
epidemia e isso é um grande problema. Diante dos fatos, estamos
propondo a instituição da Política Pública Estadual de Prevenção e
Combate à Dengue, por tratar-se de interesse comum, contando
assim, com a aprovação 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 956/2007
Acrescenta o inciso VIII ao art. 10º da Lei nº 14.937, de 23 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, estabelecendo alíquota de 1% (um por cento)
para veículos elétricos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica

acrescido do seguinte inciso:
“Art. 10 - (...)
VIII - 1% (um por cento) para veículos movidos a motor elétrico.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: Visa este projeto de lei a alterar a legislação que trata

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - a
fim de fazer incidir a alíquota de 1% relativamente aos veículos
elétricos.

Embora ainda não exista oferta comercial de carros elétricos de
passeio, os benefícios são um importante incentivo à produção e
expansão deste mercado.

Além disso, o carro elétrico não emite poluente, nem ruídos.
A mesma razão que motivou o legislador a estabelecer alíquota

diferenciada para os carros movidos a álcool, gás natural e
bicombustível deve ser aplicada aos veículos elétricos, pelas
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implicações ambientais da utilização desse tipo de veículo.
Sete Estados já oferecem isenção de IPVA para os veículos

elétricos: Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul e Sergipe. Outros três concedem alíquotas
diferenciadas, com descontos: São Paulo, Rio de Janeiro e Mato
Grosso do Sul.

São esses os motivos que nos levaram a formular esta proposição
de lei, para cuja aprovação esperamos contar com o indispensável
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 957/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei 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. 11 da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica

acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 11 - (...)
§ 3º - Fica concedido desconto de 3% (três por cento) sobre o valor

do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -,
quando não se verificar, no período de 12 (doze) meses anteriores à
data de cobrança do tributo, infração à legislação de trânsito praticada
pelo proprietário ou por condutor do veículo sobre o qual incide o
tributo.”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: Esta proposição tem por objetivo estimular a

observância e a obediência às leis de trânsito, bem como incentivar a
adimplência ao pagamento do IPVA.

Nossas leis de trânsito são abrangentes e severas, punindo os
infratores com multas pesadas e perda de pontos na carteira de
habilitação, chegando até à perda desta. Apesar disso, porém,
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motoristas irresponsáveis continuam a desrespeitá-las de modo
contumaz, mesmo após intensas campanhas educativas promovidas
pelos órgãos competentes.

Entendemos, pois, que aos bons motoristas, aqueles que se
constituem em exemplo de responsabilidade na direção de um
veículo, é necessário outorgar um prêmio que traduza o
reconhecimento da sociedade pelo seu valor.

Por estes argumentos, submetemos esta proposição à apreciação
de nossos pares, esclarecendo que tal medida já é aplicada em outros
Estados da Federação.

- 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 431/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juizados Especiais pedido de informações sobre os motivos pelos
quais a pena alternativa de prestação pecuniária decorrente de
transação penal realizada no Juizado Especial Criminal do Estado de
Minas Gerais é destinada a entidades sem fins lucrativos previamente
cadastradas, e não à vítima, contrariando o disposto no § 1º do art. 45
do Código Penal Brasileiro. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 432/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola de Saúde Pública de
Minas Gerais - ESP - MG - pelas comemorações dos seus 61 anos de
existência. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 433/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG - pelas
comemorações dos seus 71 anos. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 434/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Ipatinga pelo transcurso do 43º aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

Nº 435/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
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Timóteo pelo transcurso do 43º aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

Nº 436/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santana do Paraíso pelo transcurso do 15º aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 437/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado solicitando encaminhar à
Assembléia Legislativa projeto de lei que fixe o subsídio dos membros
da Defensoria Pública, conforme disposto no art. 75 da Lei
Complementar nº 65, de 16/1/2003. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 438/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com Dom Geraldo Lírio, por
sua assunção da Arquidiocese de Mariana.

Nº 439/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com Dom Alberto Moura por
sua assunção da Arquidiocese de Montes Claros. (- Distribuídos à
Comissão de Cultura.)

Nº 440/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofícios ao Delegado Titular da 10ª Delegacia
Distrital de Belo Horizonte, ao Secretário de Defesa Social, ao
Comandante da Polícia Militar, ao Comandante da PMMG e ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos
Humanos, pedindo a tomada de providências com relação a denúncia
apresentada pelo Sr. Brasil Coelho Cyrino.

Nº 441/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado ao Ministro da Educação pedido de providência para a
implantação do “campus” avançado da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU -, no Município de Patrocínio.

Nº 442/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado ofício à Secretária de Educação, aos Secretários de
Desenvolvimento Social e de Esportes e Juventude, solicitando-lhes
providências para a ampliação e a cobertura da quadra poliesportiva e
a construção de um salão multimeios, na Escola Estadual Professor
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Teodoro Coelho, em Juiz de Fora.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão

de Educação e dos Deputados Carlos Pimenta e outros e Célio
Moreira e outros.

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 Nº

Dispõe sobre a dispensa de apresentação da Carteira da Ordem dos
Músicos do Brasil na participação de músicos em shows e
espetáculos afins que se realizem no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os músicos, no Estado de Minas Gerais, dispensados

da apresentação da Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil na
participação de shows e afins.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2007.
João Leite
Justificação : O objetivo desta lei é proporcionar aos músicos a

possibilidade de exercerem seu mister, sem nenhum tipo de
constrangimento. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX,
garante a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto,
quando o preceito constitucional declara que a atividade artística
independe de licença, tem-se que o legislador de 1988 procurou
resguardar o direito de livre expressão do cidadão, por meio da
atividade artística, tornando nula a legislação do ano de 1960, que
obrigava a apresentação da carteira de músico expedida pela Ordem
dos Músicos do Brasil.

São diversos os relatos de músicos constrangidos sobre o
cerceamento de suas atividades artísticas na participação de shows
para os quais foram contratados, ou aos quais simplesmente
comparecem para enriquecer o espetáculo. Não se pode obrigar a
filiação do músico, assim como do artista plástico, do poeta ou do
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cientista.
Há que destacar, por oportuno, que no Estado de São Paulo foi

promulgada a Lei nº 12.547, de 31/1/2007, que desobriga os músicos
paulistas da apresentação da citada carteira.

Assim, nossa proposta visa eliminar a restrição burocrática no
Estado de Minas Gerais, colaborando com a difusão da arte musical.
Isto posto, contamos com apoio dos nobres pares para aprovação
desta lei.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Educação e de Assuntos Municipais.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa presente, público que nos assiste pela TV Assembléia,
público das galerias, em especial os Defensores Públicos, aqui
presentes há vários dias acompanhando o desenrolar desse projeto
de interesse dessa instituição, Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna
para destacar um evento, de grande importância para a indústria
mineira, realizado na semana passada, em Nova Serrana, cidade que
tive a honra de governar e que hoje se consolida como o segundo
maior pólo calçadista do Brasil e o primeiro em calçados esportivos.

Entre os dias 10 e 12 deste mês, Nova Serrana recebeu milhares de
lojistas e representantes comerciais durante a Nova Serrana Feira e
Moda, maior feira do setor calçadista realizada em Minas Gerais. Esse
evento reuniu mais de 160 indústrias de Nova Serrana e região e
mostrou a força que o setor calçadista adquiriu em Minas.

Somente em Nova Serrana a indústria de calçados gera 20 mil
empregos diretos e 20 mil indiretos, sendo responsável por mais de
70% dos empregos do Município. São mais de mil indústrias
produzindo a plena capacidade, responsáveis pela fabricação de 500
mil pares de calçados por dia. Números que mostram a capacidade de
trabalho, a competência e a criatividade dos nossos empresários.

Por isso, a primeira edição da Nova Serrana Feira e Moda foi um
marco para a nossa indústria calçadista mineira. O evento dedicou
especial atenção aos representantes comerciais, que exercem o papel



1449

fundamental de levar a todos os rincões do País os nossos produtos e
que tiveram uma oportunidade única de conhecer de perto a qualidade
de nossos calçados.

Quanto aos lojistas, puderam constatar a eficiência de nossas
indústrias, pois o evento permitiu que visitassem as fábricas,
conversassem com os empresários, verificassem a qualidade da
matéria-prima utilizada, a modernidade dos equipamentos e a
eficiência administrativa.

Foram esses fatores, aliás, que transformaram Nova Serrana no
maior produtor brasileiro de calçados esportivos, maior fabricante
mineiro de calçados e segundo pólo calçadista do País.

Aliás, menos de 20 anos atrás, só mesmo em sonho poderíamos
imaginar que a então incipiente produção em Nova Serrana nos
transformaria em referência nacional na fabricação de calçados. Mas
são os sonhos que motivam os homens e os fazem até mover
montanhas em busca de seus objetivos. E o que muitos sonharam
anos atrás se tornou realidade.

Nova Serrana hoje é uma cidade próspera, com empregos para sua
gente e com empresários capazes de gerar renda, impostos e lucros
que permitem que os efeitos do desenvolvimento beneficiem a toda a
sociedade.

Quando fui Prefeito pela primeira vez, em 1989, Nova Serrana tinha
pouco mais de 10 mil habitantes. Nosso comércio era tímido, e a
renda gerada por nossa economia, mínima.

Segundo previsões do IBGE, a continuar o atual ritmo de
crescimento, até 2012 Nova Serrana terá mais de 100 mil habitantes.

Portanto, num período de 20 anos, nossa cidade ficará 10 vezes
maior em termos populacionais, graças ao processo acelerado de
crescimento econômico gerado pela indústria do calçado.

Devido à visão empreendedora de nossos empresários, ocorreu
melhoria dos processos de fabricação, o que transformou nosso pólo
calçadista em negócio profissional e dinâmico, agregando valor à
produção e gerando divisas essenciais ao progresso do Brasil. Esse
desenvolvimento teve como base o trabalho do Sindicato
Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana – Sindinova -,
que congrega empresários que foram capazes de perceber um nicho
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de mercado, nele acreditar e investir, colhendo resultados
expressivos. O Sindinova reúne a força do empresariado de Nova
Serrana e região, defende seus interesses, orienta seus esforços e
aumenta seu poder de reivindicar aos poderes públicos o devido apoio
para continuar trabalhando em prol do progresso de nosso Estado e
do Brasil.

Tenho ainda de ressaltar, como fruto dessa força empreendedora do
nosso povo, a atuação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Fabricantes de Calçados de Nova Serrana - Credinova -, que em
10 anos conquistou uma posição de destaque entre as cooperativas
de crédito do País.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Paulo Cesar. Gostaria apenas de homenagear V. Exa. Sou
testemunha do seu esforço e do seu sacrifício incansável no
Parlamento mineiro a favor do pólo calçadista de sua região, mais
precisamente, Nova Serrana. Participei de inúmeras audiências
públicas e, como autor do requerimento que propôs a criação da
Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses, estive na
cooperativa e verifiquei a seriedade com que os destinos do setor são
conduzidos, além de comprovar a participação extraordinária e a
liderança de V. Exa., não apenas no campo político, mas também no
empresarial.

Quero associar-me e fazer coro com V. Exa. no que se refere a
gestões proativas a favor do Município e da região que V. Exa. tão
bem representa no Parlamento mineiro. Conte conosco e tenha a
certeza de que esse momento que atravessamos é importante, mas
com trabalho e, particularmente, seriedade, liderados por V. Exa.,
haveremos de buscar e ganhar o progresso. Parabéns!

O Deputado Paulo Cesar - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Aproveito a oportunidade para agradecer a V. Exa. o trabalho
desenvolvido à frente da Comissão Especial contra a Invasão dos
Produtos Chineses, da qual fui Vice-Presidente. Realizamos várias
audiências públicas. Esse trabalho foi muito importante e gerou
resultados. Está para ser editada medida provisória pelo governo
federal estabelecendo cobrança pela entrada dos produtos chineses
no Brasil, especialmente calçados, por meio de uma tarifa de 35%.
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Isso é fruto do nosso trabalho, que foi muito importante para o setor
calçadista de Minas Gerais e do Brasil.

Quando falo da Credinova, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, faço-o
com grande emoção, pois fui idealizador e um dos fundadores dessa
instituição de crédito, que hoje conta mais de 1.500 associados e
soma mais de R$46.000.000,00 em ativos. Esses números colocam a
Credinova entre as quatro maiores cooperativas de crédito do Estado,
exercendo o fundamental papel de fomentar, impulsionar e reduzir o
custo financeiro de nossa produção.

Quero ainda destacar a presença, na abertura da Nova Serrana
Feira e Moda, do Subsecretário de Desenvolvimento, Carlos Eduardo
Orsini, homem de educação ímpar, qualificação profissional de relevo
e com expressivos serviços prestados ao Estado de Minas Gerais.

Contudo, em razão da importância do evento e do setor calçadista
para a economia mineira, lamentamos que o nosso Governador Aécio
Neves não tenha podido comparecer, pois estamos certos de que sua
presença daria ainda maior destaque à divulgação do evento e iria
conferir-lhe a dimensão e a relevância que efetivamente tem para o
desenvolvimento do setor calçadista em Minas Gerais. E ainda, o
Governador poderia também constatar “in loco” como os
investimentos no setor calçadista multiplicam os empregos.

De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Integrado -
Indi - de Minas Gerais, são necessários investimentos de
R$1.116.000,00 para gerar um emprego na indústria metalúrgica,
R$400.000,00 para se criar um posto de trabalho na indústria
automobilística e R$112.000,00 em investimentos para a criação de
um emprego no agronegócio. Já no setor de calçados e confecções,
com apenas R$14.000,00 em investimentos cria-se um emprego.
Esses números demonstram que, com o apoio necessário, o pólo
calçadista pode contribuir ainda mais para que Minas intensifique a
geração de postos de trabalho tão necessários ao nosso
desenvolvimento econômico e social.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro colega Deputado
Paulo Cesar, estivemos juntos na Nova Serrana Feira e Moda. Vimos
a pujança e a elegância da festa e o pavilhão repleto de expositores.
Como aquela cidade vizinha de Divinópolis vem crescendo a cada dia,
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contribuindo para o desenvolvimento da nossa querida região Centro-
Oeste! Sou de Divinópolis. Nova Serrana, que conheci como pequena
cidade, onde tenho parentes, de uma hora para outra se tornou um
grande pólo calçadista no Brasil - aliás, segundo pólo - e hoje é uma
grande cidade geradora de empregos em nossa região. Quero
cumprimentar V. Exa., como ex-Prefeito dessa cidade, que luta pelo
pólo calçadista. Divinópolis e cidades vizinhas do porte de Nova
Serrana se sentem engrandecidas. Muito obrigado, Deputado Paulo
Cesar, pelo aparte.

O Deputado Paulo Cesar - Deputado Doutor Rinaldo, gostaria de
agradecer-lhe a presença não somente no dia da abertura da feira,
mas também em todos os eventos e solenidades realizadas em Nova
Serrana e região. Aliás, o setor calçadista enfrenta com qualidade,
trabalho e eficiência a concorrência desleal dos calçados da China,
onde fatores como o baixíssimo custo da mão-de-obra, a ausência de
impostos e a qualidade duvidosa da sua matéria-prima, também
comercializada a preços abaixo dos praticados no mercado mundial,
tornam quase impossível a concorrência com os fabricantes nacionais.
Estamos certos de que, com a criatividade dos nossos empresários e
os produtos de qualidade que temos feito, por meio de um contato
próximo entre fabricantes, representantes comerciais e lojistas, o pólo
calçadista de Nova Serrana vencerá mais esse desafio. Por todos os
dados aqui apresentados, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, a
Nova Serrana Feira e Moda em pouco tempo estará entre os eventos
de destaque da indústria calçadista nacional, como hoje ocorre com a
Couro Modas e a Francal. Finalizo minhas palavras parabenizando a
diretoria do Sindinova, na pessoa do seu Presidente, Ramon Alves
Amaral, e na do Vice-Presidente, Júnior César Silva, idealizador dessa
feira, por essa expressiva realização.

Os números de vendas - mais de R$14.000.000,00, que
correspondem à comercialização de mais de um milhão de pares - e o
de visitantes - mais de 8 mil lojistas - demonstram que a Nova Serrana
Feira e Moda foi um sucesso e deve incorporar-se ao calendário
brasileiro do setor de calçados. Muito obrigado a todos.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Querido povo de Minas Gerais, queridos



1453

colegas Deputados e Deputadas, servidores da Casa, imprensa e
público presentes, especialmente nossos Defensores e Defensoras
Públicas, que infelizmente completam hoje 75 dias de greve e ainda
não foram atendidos pelo Exmo. Sr. Governador Aécio Neves, Sr.
Presidente. O Romancista da Abolição, Bernardo Guimarães, em
1867, escreveu o conto “A Cabeça de Tiradentes”, que
resumidamente relata: (- Lê:) “E, pois, vou contar-vos a história de
uma caveira memorável. Não se arrepiem, minhas senhoras; não é
história de almas do outro mundo, de trasgos, nem de duendes. É
uma simples tradição nacional, ainda bem recente, e própria de nossa
terra.

Essa história eu a poderia intitular ‘História de uma Cabeça
Histórica’.

Era pelos fins do século passado; mil setecentos e oitenta e... Nesse
tempo, esta Capital de Minas, que então, com justa razão, tinha o
nome de Vila Rica, era opulenta e populosa, como bem poucas
cidades se podiam contar no Brasil.

Os Governadores e fidalgos dessa época rodavam em ricas
carruagens tiradas por possantes mulas por essas ladeiras, onde hoje
só rincham pesados carros puxados a bois. Havia quase sempre
curros ou touradas, e cavalhadas magníficas; procissões de esplendor
e riquezas deslumbrantes; espetáculos teatrais em que a arte
suntuosamente protegida pelos Governadores era cultivada com
esmero no gosto da época; uma literatura própria, se bem que um
tanto abastardada pela imitação do classicismo lusitano, literatura de
que foram dignos representantes nomes até hoje célebres. Gonzaga,
Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa são glórias que nunca
mais se eclipsarão.

Havia regozijos e festas de toda a espécie, muito luxo, comércio
interior ativo, e o povo nadava em abundância. E tudo isso por quê?
Porque naquela época o ouro por essas montanhas como que brotava
à flor da terra. O ouro era tão abundante que os próprios pretos
cativos com as migalhas que escapavam das lavras de seus senhores
edificaram mais de um templo magnífico, que até hoje aí estão, e as
pretas, quando iam às suas festas costumeiras, polvilhavam a
carapinha com areia de ouro. Mas, em contraposição a tudo isso, o
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povo gemia debaixo da mais vil, da mais infamante escravidão.
O bem-estar material era grande; mas a degradação moral era

profunda. Ali sobre aquele morro se erguia o vulto sinistro e
ameaçador da forca, que nunca se desarmava, e em que, a um
simples aceno da tirania, apenas com uma aparente forma de
processo, se imolava tanto o criminoso como o inocente.

Acolá,  no  meio daquela praça pública, em face de um templo
cristão - como um sarcasmo vivo - até bem pouco se achava alçado o
pelourinho, ainda mais infamante, em que o cidadão era azorragado
publicamente, como o mais vil escravo.

Os Capitães-mores também de sua parte castigavam
arbitrariamente com açoutes, com tronco e até com palmatória as
mais leves faltas de seus governados.

O ouro extraído das minas pelo braço do povo era na sua maior
parte destinado a alimentar o luxo e a cobiça de seus opressores.
Minas, bem como o Brasil inteiro, era bem como uma vasta fazenda
explorada em proveito da metrópole. O povo era uma turma de
escravos, que trabalhavam debaixo do azorrague de seus feitores - os
Governadores, Capitães-mores, guardas-mores etc.

A fazenda prosperava; mas os escravos indóceis começaram a se
enfadar de arroteá-la só para o benefício de seus senhores. E nessa
época de riqueza e opulência, de servilismo e degradação social, no
meio da praça principal desta cidade se via uma cabeça humana
dessecada, cravada sobre um alto poste. Este poste e esta cabeça
eram noite e dia guardados por uma sentinela. E à noite uma lanterna
se acendia para alumiar o lúgubre espetáculo. Havia dois ou três anos
que esse sinistro padrão da mais brutal e feroz tirania ali fora
hasteado.

E por que razão esse cuidado em conservar ali tão guardado, tão
vigiado, aquele triste e miserando resto de uma vítima há tanto tempo
sacrificada? Para que aquela sentinela ali postada constantemente dia
e noite?...

Temiam acaso que aquele crânio oco e ressequido, onde há tanto
tempo se extinguira a vida e o pensamento, de novo se reanimasse e,
reunindo-se ao tronco esquartejado e esparso, desse outra vez o sinal
da revolta ao povo oprimido?...
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Ou receavam que esse crânio, hasteado na ponte do estandarte da
emancipação, fosse o sinal certo da queda dos tiranos e do triunfo da
liberdade, como esse célebre tambor que os soldados húngaros
fizeram da pele de seu bravo chefe Ziska, morto no campo de batalha,
tambor que quando rufava à frente deles era seguro prenúncio da
vitória?”

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, como V. Exa. fala de uma dor vivenciada na história do nosso
Brasil, gostaria de registrar uma dor vivenciada por Cataguases
nessas suas últimas semanas, quando perdemos dois grandes
homens. Perdemos o Marcelo dos Reis Ramalho, o Secretário de
Finanças do meu governo como Prefeita, no dia 18 de abril. Jovem de
41 anos, empresário da rede de óticas, Venerável da Loja Maçônica,
deixou uma grande saudade em meio à nossa juventude.

Ontem Cataguases chorou novamente com a perda do Vice-
Prefeito. Faleceu ontem na cidade um grande médico, Dr. Jaime
Afonso de Souza. Foi Vice-Prefeito, um político de muitos anos; foi do
PFL e atualmente era do PMDB. Nesse momento de dor que você
menciona ter sido vivida pelo Brasil, queria aproveitar para fazer uma
homenagem a esses dois grandes homens de Cataguases: Marcelo
dos Reis Ramalho e Dr. Jaime Afonso de Souza. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura - Registre nossa solidariedade, nobre
Deputada Maria Lúcia Mendonça, a todos os familiares e ao povo de
Cataguazes.

Continuando o texto de Bernardo Guimarães: (- Lê:) “Pobre
Tiradentes!... Ainda que não fosse tão nobre e santa a causa por que
te imolaste, a morte afrontosa que sofreste e a crueldade, direi
asquerosa, com que profanaram teus miserandos restos eram motivos
bastantes para abençoarmos tua memória e execrarmos a de teus
algozes.

Era uma noite tenebrosa, horrenda, como essa que vai aí correndo.
Impetuosa ventania, zunindo pelos tetos da antiga e opulenta Vila
Rica, submersa no sono e no silêncio, impelia pelos ares camadas de
espessa e frigidíssima neblina e, fazendo oscilar sobre seu poste a
caveira do mártir da liberdade com sinistro estrépito, agitava-lhe os
compridos cabelos castanhos ainda aderentes ao crânio. Parecia que
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aquela cabeça heróica bafejada pelo sopro da liberdade que rugia das
montanhas, em seu fúnebre oscilar, ameaçava ainda os tiranos e lhes
predizia a próxima ruína.

O pálido clarão da lanterna, que balouçava ao vento, ondulava
lúgubre sobre a ossada branquicenta, desenhando ao vivo as
cavidades negras dos olhos e a dentadura amarelada. O pobre
sentinela, talvez considerando que estava de guarda a um crânio
ressequido que a ninguém podia fazer mal e que, longe de excitar a
cobiça, só poderia inspirar horror, sentado no chão, recostado sobre
uma pedra e com a arma sobre os joelhos, deixava-se furtar do sono.

Um vulto todo rebuçado surge por entre as trevas e se aproxima
cautelosamente do tremendo poste. Com uma comprida vara que
trazia, faz saltar do poste a caveira, apanha-a rapidamente e de novo
desaparece com o favor da treva e do nevoeiro.

Tudo isso foi feito com tal presteza, que, quando o guarda,
despertado pelo som rouco da caveira ao cair, deu fé do ocorrido, já
era tarde. Viu apenas uma sombra engolfar-se e desaparecer através
do nevoeiro. Que é feito, porém, desse crânio histórico, que tão
generosos pensamentos abrigou outrora em seu seio? Quereria seu
possuidor, em sua fanática veneração pela liberdade e por aquela
relíquia do seu principal mártir, que ela fosse com ele enterrada, e
seria cumprida a sua última vontade?”

Senhores e senhoras, contado o conto, vamos ao ponto. Nos dias
de hoje, naquela mesma praça, todos se reúnem para reverenciar a
memória de Tiradentes. Mas há uma sutil diferença entre os
presentes: uns reverenciam Tiradentes com a cabeça exposta no
poste, outros reverenciam Tiradentes com a memória daquele que
retirou sua cabeça do poste.

Os que reverenciam a cabeça exposta parecem querer reeditar o
Estado de Minas dominado pelos colonizadores, Minas da derrama e
Minas da devassa. Minas colonizado é representado hoje pelas
multinacionais que levam nossos minérios e não pagam os “royalties”
aos nossos Municípios. Minas da derrama é representado pela
pesada carga tributária que hoje incide especialmente sobre a conta
da Cemig, da Copasa e do telefone. Minas da devassa está
representado pela política de completo descaso com os nossos
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trabalhadores e servidores públicos - o descaso com nossos
professores, com nossos policiais militares e civis, com nossos
Defensores Públicos, em greve há 75 dias, entre tantos outros que
não têm voz nem vez na política de choque de gestão e déficit zero.

Naquela praça, entretanto, os trabalhadores, os servidores públicos
e o povo têm lugar bastante definido. Estamos ao lado daquele que
retirou a cabeça de Tiradentes do poste, pois esse gesto é o símbolo
da rebeldia daqueles que apostam no sonho de liberdade do nosso
mártir maior e dos Inconfidentes. O sonho de liberdade de Tiradentes
permanece vivo na alma de cada mineiro e mineira, e não
permitiremos jamais retornar com sua cabeça para o alto daquele
poste. Vivam os Inconfidentes! Viva Tiradentes! Viva o povo mineiro!

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, venho
à tribuna, nesta tarde, para um pronunciamento de desabafo, tendo
em vista os últimos acontecimentos que envolvem a política salarial
dos servidores da área de segurança pública.

Na verdade, meu pronunciamento dirige-se especialmente aos
servidores da segurança pública.

Prezados companheiros e companheiras, desde o momento em que
tomei conhecimento do índice de reajuste para os servidores da
segurança pública, deixei claro para o governo que a proposta não
atendia aos anseios da classe. Durante todo esse processo de
campanha salarial, tenho exercido minha função de representante
político, atuando sempre como interlocutor junto ao governo. Ainda
não me dei por vencido e continuo na luta por um salário digno para a
classe.

No momento em que é enviado à Assembléia Legislativa o projeto
de lei que concede o anunciado reajuste e, diante da insatisfação
manifestada pelo conjunto dos servidores da segurança pública,
informo a todos que apresentei quatro emendas à matéria, com as
seguintes propostas: estabelecer que, em vez do mês de setembro, as
parcelas de reajuste sejam concedidas em maio de 2007, 2008 e
2009; fixar o dia 1º de maio como data-base para reajuste da
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categoria; autorizar o Poder Executivo a conceder mais uma parcela
de reajuste em, ou até, março de 2010; conceder o pagamento de
20% de gratificação por atividade de risco - periculosidade -, incidindo
sobre os vencimentos básicos dos servidores da segurança pública.

Sei que irei enfrentar dificuldades para aprovar essas emendas, mas
estou confiante em que ainda podemos avançar na negociação. É
importante ressaltar que outros 74 Deputados Estaduais assinaram o
documento, que entreguei ao Governador, no dia 12/4/2007,
solicitando a implementação de política remuneratória para os
próximos quatro anos. Se assinaram, apóiam a nossa luta e
consideram justas as reivindicações, o que nos dá a chance de
angariar mais força para aprovarmos as emendas - e irei empenhar-
me, ao máximo, nisso. No momento em que o projeto entrar na pauta
para votação, convocaremos todos os servidores para, juntos,
exercermos a legítima pressão democrática pela aprovação.

A decisão de estar na base de governo tem-me custado algumas
críticas, mas também me tem permitido participar ativamente de
importantes decisões, que resultaram em grandes benefícios para a
classe. É bom lembrar que, em 2000, no governo Itamar Franco,
quando alcançamos um reajuste muito significativo, da ordem de 62%,
em três parcelas, também fazia parte da base de apoio. Em 1999 já
havíamos conquistado a anistia e, conseqüentemente, a reintegração,
no Corpo de Bombeiros, de 186 praças, excluídos em virtude do
movimento reivindicatório de 1997. Ainda naquele mandato, como
relator, ajudei a construir o novo Código de Ética dos Militares,
enterrando o famigerado RDPM. Também fui autor da Lei nº 13.962,
de 2001, que garantiu a pensão integral a cerca de 12 mil viúvas de
militares.

É bom lembrar que em 2003, ao iniciar o segundo mandato,
começamos nova luta salarial e, negociando já com o governo Aécio
Neves, aprovei a Emenda à Constituição nº 59, que determinou o
retorno do adicional trintenário a 45 mil policiais militares e Bombeiros
Militares da ativa. Em 2004, novamente negociando com o governo,
aprovamos a Lei Complementar nº 74, que institui a promoção por
tempo de serviço, lembrando que já são mais de 12 mil militares
beneficiados.
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Participei ativamente de todas as negociações salariais que
resultaram no acordo assinado em 8/6/2004, em que foi concedido
33% de reajuste, dividido em parcelas entre junho de 2004 e fevereiro
de 2006. Em 2005, fui relator do Projeto de Lei Complementar nº 58,
quando, mais uma vez, participei ativamente das negociações para o
aperfeiçoamento da matéria. Transformado na Lei Complementar nº
84/2005, garantiu as promoções dos policiais civis. Só dos Agentes de
Polícia Civil, mais de 2.700 foram promovidos com a lei. Os 793
cargos de Agentes Penitenciários foram transformados em Agentes de
Polícia, e extinguiu-se o Quadro Suplementar, por emenda de minha
autoria, permitindo uma oxigenação na instituição.

Em abril de 2006, aprovamos a lei que instituiu o abono-fardamento
para todos os servidores da segurança pública. Mais uma vez estive
presente em todo o processo. Já no mês de dezembro, fui relator do
Projeto de Lei Complementar nº 86, hoje transformado na Lei
Complementar nº 95, de 2007, que alterou toda a estrutura de
promoções na PM e no Corpo de Bombeiros Militares, atendendo a
uma antiga reivindicação dos servidores.

A aprovação da lei permite a convocação, até 2010, de quase 5 mil
Cabos para serem promovidos a Sargentos, e corrige drasticamente o
tempo de espera dos Sargentos por promoção. Outra inovação foi
garantir ao militar dispensado definitivamente o direito a fazer o curso
e ser promovido, emenda trabalhada incansavelmente por este
Deputado junto ao governo e ao comando da instituição. Além disso,
conseguimos resgatar a contagem de tempo, para todos os efeitos,
dos 186 militares expulsos por participar do movimento reivindicatório
de 1997.

Agora, o governo cumpre outro compromisso assumido comigo, no
dia em que anunciou o reajuste, resolver a questão do direito à
aposentadoria voluntária aos 30 anos de serviço, com proventos
integrais, ao servidor policial civil. A proposta de emenda à
Constituição que trata dessa matéria também acaba de ser enviada e
lida em plenária. Certamente, será anexada à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de minha autoria, já que desde 2003 este Deputado
trabalha para que a Polícia Civil alcance a aposentadoria aos 30 anos.
Fizemos vários apelos. Chegamos a aprovar, com o apoio dos demais
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colegas, a Emenda à Constituição nº 68, em 2004, mas, por um
parecer jurídico contrário, não pôde ser aplicada.

Sei que não sou o único responsável por todas essas conquistas e
está longe das minhas intenções e pretensões me posicionar como
tal, mas lutei muito por todas elas e dei minha parcela de contribuição,
buscando honrar cada voto de confiança que recebi. Estou certo de
que tudo isso só foi possível porque tenho interlocução política com o
governo.

Tenho sido cobrado por alguns companheiros por não estar ao lado
das entidades de classe nas manifestações e quero aqui esclarecer
essa situação. Fui convidado pelo Presidente da Associação dos
Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, Ten.-Cel.
Domingos Sávio de Mendonça, e pelo Presidente da Associação dos
Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Subtenente
Gonzaga, para participar da primeira reunião do Grupo Integrado das
Forças de Segurança de Minas Gerais – Giforseg -, que aconteceria
na noite do dia 18 de março, no Clube de Cabos e Soldados, o que
aceitei imediatamente. Um dia antes da reunião, recebi um telefonema
do mesmo Ten.-Cel. Mendonça pedindo-me desculpas, mas dizendo
que precisaria retirar o convite que me havia feito, pois o Presidente
interino do Centro Social dos Cabos e Soldados, Cb. Coelho, não
queria a minha presença na reunião, decisão acatada pela maioria do
grupo.

Mesmo acreditando que neste momento a união de forças seria
fundamental, já que temos todos os mesmos objetivos, diante dessa
situação, disse a ele que estava tudo bem e que eles estavam no
direito de escolher, mas que eu estaria à disposição, se precisassem.

Alguns dias depois, solicitei ao Secretário Danilo de Castro que
recebesse as entidades para que pudessem apresentar ao governo a
proposta de reajuste que estavam elaborando. Avisei ao Vice-
Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, Maj. Zoé, que, após consultar os demais
integrantes do Giforseg, retornou-me dizendo que eles não queriam
essa agenda. Desde então, sem ao menos me haverem procurado
para uma conversa, alguns integrantes do grupo adotaram uma
postura radical, agredindo-me publicamente e tentando me impor a
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pecha de traidor. Optei por manter uma postura discreta e em nenhum
momento fiz qualquer pronunciamento desrespeitoso para com as
entidades. Muito pelo contrário; defendi junto ao governo a proposta
por eles apresentada.

Faço um apelo, principalmente aos companheiros da segurança
pública, para que me acompanhem nessa reflexão: em 1997, era 2º-
Sargento da ativa quando, juntamente com centenas de
companheiros, participei fardado do grande movimento reivindicatório,
quando conquistamos 48% de reajuste para os militares. Em
conseqüência, 186 praças foram expulsos e 1.759 indiciados em
IPMs. Em 2000, não precisamos fazer nenhum movimento para
conseguir 62% de reajuste para os servidores da segurança pública,
pago em três parcelas. Éramos três Deputados representando a
classe e negociamos diretamente com o Governador Itamar Franco.

Em 2004, participamos novamente da campanha salarial e,
precisamente no dia 3 de junho, para forçar uma paralisação de toda a
tropa dos militares, eu e o ex-Deputado Federal Cabo Júlio tivemos
que operar a rede de rádio do antigo Copom. O resultado foi um
reajuste de 33%, pagos no período de junho de 2004 a fevereiro de
2006. À época, 17 IPMs foram abertos no 23º BPM em Divinópolis.

Mesmo naquela época, com todos os chefes de polícia e secretários
de governo fazendo um acordo de que não haveria caça às bruxas, o
Comandante da 2ª Região, sediada em Bom Despacho, instaurou 17
IPMs em Divinópolis. E, em outros batalhões da Capital, também
foram abertos IPMs.

Para nossa surpresa, novamente, os únicos indiciados eram de
Soldados a Subtenentes. Precisei suar muito a camisa para conseguir
anular os inquéritos.

Hoje, alguns companheiros têm me questionado o porquê de não
adotar uma postura mais contundente ou radical neste momento. Está
claro que temos alcançado muitas melhorias para os servidores e,
como estamos no início de um novo mandato, temos chances de
novas conquistas.

Como relatei, por duas vezes, os praças colocaram seus pescoços
na guilhotina, nos anos de 1997 e 2004, e estive à frente dos
movimentos em ambas ocasiões. Se a luta salarial beneficia do
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Soldado ao Coronel, do Agente ao Delegado-Geral, acredito que
esteja na hora de cobrarmos a presença de todos. Se tivermos a
garantia da participação efetiva dos Oficiais e Delegados, estarei à
frente de todas as mobilizações até o fim. Do contrário, posso apoiar
qualquer que seja a decisão da tropa, mas não serei eu que levarei os
praças, novamente, para a guilhotina.

Acredito que cada um sabe do seu papel e segue o que manda a
sua consciência. Só não podemos nos esquecer de que, tanto eu,
Deputado, quanto as entidades, somos todos representantes de uma
mesma classe e que o bem comum deve sempre se sobrepor a
interesses e opiniões pessoais. Estou, como sempre estive, à
disposição para, juntos, trilharmos o melhor caminho. Reafirmo,
companheiros servidores da segurança pública de Minas Gerais, o
meu compromisso de manter uma postura firme e cobrar do governo
um salário digno, até o fim das minhas forças! Um abraço e muito
obrigado!
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
colegas da Defensoria Pública, hoje, pela manhã, as Comissões de
Participação Popular e de Segurança Pública realizaram uma
audiência a respeito do polêmico tema da redução da maioridade
penal. Contamos com a presença do Sr. Welerson, representando a
Defensoria Pública de Minas Gerais, que nos relatou os graves
problemas advindos da ausência de negociação e de um sinal mais
claro do governo estadual em relação à justa reivindicação da
Defensoria Pública. Portanto, já neste início, reiteramos nossa
posição. Esta já é a terceira vez em que faço o mesmo alerta.

Muito se diz que os dados estão sendo estudados, que as portas
não estão fechadas e que a negociação está aberta, mas, de
concreto, nada é apresentado. Já são 75 dias em greve, e, pela
ausência de negociação, dificultada por parte do governo, mais de 200
mil pessoas estão sendo prejudicadas.

Na audiência pública, discutimos a importância das políticas públicas
sociais como fator de promoção da cidadania. A meu ver, o debate da
redução da maioridade penal não pode nem deve ser a prioridade, até
porque o jovem que comete o ato infracional talvez seja o elo mais
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fraco da cadeia de marginalidade, que envolve o tráfico de drogas e o
de armas, os crimes de colarinho branco, a corrupção entranhada em
vários órgãos públicos e a ineficiência do sistema de segurança
pública. Infelizmente, o jovem recrutado pelo tráfico de drogas é
levado para uma vida que não dignifica nenhum ser humano. Os
dados revelam uma entrada média precoce no tráfico de drogas e
uma expectativa de vida que não chega a 21, 22 anos.

Temos de debater, de um lado, a importância da inclusão social e,
de outro, a eficiência do sistema de segurança pública. Até porque, se
isso não for feito com as milhares de pessoas que hoje não cumprem
suas penas pela ineficiência do sistema penitenciário, a redução da
maioridade penal significará simplesmente o engrossar das
estatísticas de mandados não cumpridos ou de presos não
ressocializados; e não é isso o que a sociedade brasileira requer. Ela
requer políticas públicas. E hoje o Presidente Lula, o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, e várias autoridades da área -
intelectuais, educadores, representantes de todas as esferas de
governo e da sociedade civil - assistiram ao lançamento do Plano de
Desenvolvimento da Educação - PDE.

Esse plano abrange medidas para todas as etapas da educação. A
prioridade é a educação básica, que vai do Ensino Infantil ao Médio,
passando pelo Fundamental. Além de melhorar os indicadores de
qualidade nos nove anos do Ensino Fundamental, o PDE tem alguns
pontos que gostaria de relatar, porque implica um pacto, contrato, um
grande acordo de gestão entre os entes federados - governos federal,
estaduais e municipais -, com a imprescindível participação da
sociedade civil organizada.

As principais medidas que constam no PDE:
1 - Criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -

Ideb - e apoio às Prefeituras que têm os indicadores educacionais
mais baixos. O Ideb leva em conta o rendimento dos alunos, a taxa de
repetência e a evasão escolar.

Se fosse avaliada hoje, a educação básica brasileira teria uma
média aproximada de quatro pontos, numa escala que vai de zero a
10. Nos próximos 15 anos o Brasil terá de alcançar, no mínimo, a nota
6 no Ideb, a mesma média dos países da Organização para



1464

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. O MEC investirá,
só em 2007, cerca de R$1.000.000.000,00 de recursos adicionais ao
Fundo de Educação Básica - Fundeb - para atender os mil Municípios
com os piores índices de desenvolvimento da educação.

Os especialistas do MEC recomendarão ações como o
acompanhamento individual das crianças, atividades de cultura e
esporte no contraturno escolar, participação da comunidade nos
conselhos de cada escola e a imprescindível criação de conselhos
municipais de educação. Aliás, Belo Horizonte, governada pelo PT há
vários anos, está com uma experiência importante do contraturno
escolar - mais conhecido como escola integral -, a jornada ampliada
nas escolas públicas municipais. Será um índice muito importante
para avaliar a qualidade da educação porque, além da universalização
da vaga, é fundamental que a educação seja acompanhada da
qualidade. Esse índice possibilitará a aplicação do princípio da
eqüidade da política pública, ou seja: a realidade que mais precisa de
investimento assim o terá.

2 - A implantação da chamada Provinha Brasil, para avaliar a
alfabetização de crianças de 6 a 8 anos, uma medida muito
importante, uma vez que o Fundeb estimula exatamente a educação
infantil, com recurso desde a creche, até 3 anos. Portanto 6, 7, 8 anos
já será um período de avaliação do desempenho e da qualidade da
educação ministrada.

3 - Crédito do BNDES de R$600.000.000,00 para compra de ônibus
e até barcos para o transporte escolar.

4 - Olimpíada de Língua Portuguesa em 2008, em cerca de 80 mil
escolas, com 7 milhões de alunos.

5 - Informatização de todas as escolas públicas até 2010. A inclusão
digital hoje é um requisito obrigatório para elevar os índices de
disseminação da informação, da cultura e da produção do
conhecimento.

6 - Luz, até o ano que vem, em todas as escolas públicas que ainda
não têm energia elétrica, dentro do programa Luz para Todos.
Evidentemente não há como se pensar no funcionamento noturno ou
mesmo diurno, com inclusão digital, sem energia elétrica.

7 - Lançamento de edital, no valor de R$75.000.000,00, pelo MEC e
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pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para estimular a produção de
conteúdos didáticos digitais.

8 - Este ponto particularmente interessa aos professores de Minas
Gerais. O PDE prevê a criação de um piso salarial de R$850,00 para
todos os professores da rede pública do País. A implantação do piso
será gradual até 2010, de forma a não comprometer o orçamento dos
Estados e das Prefeituras. Esse é um ponto importante, porque em
Minas Gerais o professor da rede pública estadual não chega a
receber nem sequer R$400,00. E já apresentamos requerimento nas
Comissões de Educação e de Participação Popular para se discutir o
PDE em Minas Gerais, a pedido do Sind-UTE, particularmente os
mecanismos que o governo terá que criar, para se chegar a esse piso.

9 - Até 2010, uma parceria das universidades públicas com as
Prefeituras vai implantar mil pólos de formação de professores em
todo o País, principalmente nas pequenas e nas médias cidades do
interior. É o programa Universidade Aberta, que mescla o ensino
presencial com a modalidade “a distância”. Além de suprir a demanda
de professores, servirá para fixar o profissional em sua cidade ou
região, para evitar a perda de pessoas capacitadas para os grandes
centros urbanos.

10 - O programa Brasil Alfabetizado terá um novo desenho. Pelo
menos 75% dos alfabetizadores serão professores das redes públicas
municipal e estadual. São 100 mil professores que receberão, além do
salário, uma bolsa de R$200,00 por mês para alfabetizar adultos no
turno em que não estejam lecionando.

11 - Na área da educação profissional, o PDE prevê a instalação de
150 escolas técnicas nas cidades-pólos.

As cidades foram escolhidas com base em critérios de interiorização
do desenvolvimento e de criação de oportunidades para que o jovem
do interior não abandone sua cidade. Em Minas Gerais, parece, já há
11 dessas escolas autorizadas.

12 - A criação dos institutos federais de educação tecnológica
associados ao arranjo produtivo local.

13 - A ampliação do acesso às universidades federais. A meta é
dobrar o número de vagas, principalmente em cursos noturnos.

14 - Articulação entre o Fundo de  Financiamento do Estudante do
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Ensino Superior - Fies - e o Programa Universidade para Todos -
ProUni -, o que possibilita o jovem pobre cursar a universidade.

Esse é um conjunto de medidas prioritárias no debate nacional.
Dessa forma é que resgataremos a cidadania dos jovens. O que o
poder público gasta com o jovem infrator numa unidade de internação
mantém 20 estudantes no ensino fundamental. Essa é a prioridade.

Fico orgulhoso de pertencer ao partido do Presidente Lula, que toma
uma iniciativa como essa, que depende da parceria e do envolvimento
de Estados e Municípios.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado André
Quintão, V. Exa., mais uma vez preocupado com os grandes assuntos
nacionais, cita agora o pacote da educação que o governo federal
acaba de editar, que é da maior importância, especialmente para
tentarmos combater, por meio desse esforço, conjuntamente com os
Estados e Municípios, o analfabetismo. Quem sabe esse salário
mínimo dos professores, de R$800,00, quem sabe esse novo enfoque
de priorizar a educação venha possibilitar o enfrentamento dessa
chaga social que são os 30 milhões de analfabetos existentes no
Brasil!

Esperamos que esse projeto, essa intenção do governo federal, dê
frutos concretos, com a erradicação ou com a redução a níveis
aceitáveis desse analfabetismo - se é que há algum nível aceitável
para o chamado analfabetismo.

Aproveito que V. Exa. está na tribuna para comentar que a
Defensoria Pública está em greve há 75 dias, e até agora não há
nenhuma notícia de entendimento com o governo. Como quase todas
as categorias estão bem atendidas, seria importante que o nosso
Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício Campos, nosso colega e
advogado, também inscrito na OAB, ampliasse sua atuação, tomasse
a frente e conseguisse uma solução para esse grave problema. Já são
250 mil casos sem atendimento em Minas Gerais. Talvez isso não
repercuta tanto, porque acontece com os pobres, com os
hipossuficientes, com aqueles destituídos de poder e de glória, com os
desassistidos, com os abandonados. Talvez o não-atendimento deles
nem esteja repercutindo tanto na mídia como deveria.

Esperamos que haja bom-senso para que tenhamos a solução
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rápida para a Defensoria Pública em Minas Gerais. Muito obrigado.
O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Luiz Tadeu

Leite. Reitero aqui nosso compromisso, assim como nosso apelo para
que o governo estadual tenha sensibilidade com aquele servidor que
está defendendo justamente os direitos dos mais pobres. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, imprensa, quero nesta tarde levantar um tema,
caro Deputado Sebastião Costa, que já foi motivo de trabalho intenso
desta Casa, há alguns anos, e que hoje toma corpo e começa a ter
força para que possamos partir, se Deus quiser, no próximo ano, para
o desenvolvimento, aqui, de uma grande discussão e um grande
trabalho.

Refiro-me às emancipações de Municípios. Ao que me parece, o
Senado e a Câmara dos Deputados têm discutido essa questão nos
últimos 30 dias. No ano passado essa discussão teve um avanço,
mas, em virtude do final da legislatura, o Presidente Lula pediu que a
deixassem para a próxima.

Cito esse exemplo porque, durante o final de semana, percorri um
longo trecho do Norte de Minas. Visitei alguns povoados e Distritos e
constatei que, das emancipações que porventura ocorram a partir do
próximo ano, quase todas acontecerão no Norte de Minas. Ao que me
parece, no Sul de Minas os Municípios que deveriam ser
emancipados, salvo uma ou duas exceções, já o foram. No entanto,
no Norte de Minas a situação é dramática.

Considerando-se dados econômicos e sociais, estamos fazendo um
estudo acerca dos Municípios que foram emancipados. Para tanto,
levamos em conta dados referentes à situação dos Municípios antes
da emancipação e depois dela. O estudo já está praticamente
terminado. Caro André Quintão, podemos adiantar que todas as
emancipações ocorridas no Norte de Minas foram extremamente
benéficas e importantes para o progresso da região. Todos os
Municípios emancipados demonstram vitalidade, recebem recursos
dos governos federal e estadual. Muitos deles, aliás, apresentam uma
grande receita de ICMS. Além disso, o IDH desses Municípios
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melhorou sensivelmente. Portanto, não há, quanto a isso, nenhum
exemplo que nos decepcione. Praticamente todos os Municípios
emancipados deram certo.

Estou vendo o Deputado Luiz Tadeu Leite, que conhece
profundamente esses Municípios e, por isso, poderá atestar o que
estou dizendo.

Não por acaso, estive em São Joaquim, Distrito da cidade de
Januária. Só para se ter uma idéia, o referido Distrito tem cerca de 6
mil eleitores. Ou seja, considerando-se o seu entorno - Várzea Bonita
e  vários outros povoados que certamente comporão o futuro
Município -, são mais de 10 mil habitantes. Esse Distrito fica a 160km
da sede de Januária. Ele fica a um passo da divisa da Bahia, de um
lado, e da de Goiás, do outro lado. Ressalto que esse acesso é feito
por estrada de terra. Então, esse Distrito fica quase isolado. O
transporte escolar enfrenta grande dificuldade para percorrer as
estradas vicinais. Para se ter uma idéia, só esse Distrito tem 2.500km
de estradas vicinais.

O Vereador que representa o referido Distrito, quando vai à Câmara
Municipal, certamente tem vontade de dizer o que estamos dizendo
agora.

Deputado Sebastião Costa, também percorri o Distrito de Campo
Redondo, no Município de Varzelândia, que tem mais de 4 mil
eleitores; Catuni, em Francisco Sá, que também fica distante e
praticamente tem vida própria; Barra da Alegria, em Indaiabira, que
talvez seja do mesmo tamanho da sede do Município.

Em muitos outros Municípios, em Francisco Sá, em São João da
Ponte. Em São Francisco, há distritos longínquos e grandes, que
poderiam ser emancipados.

Iniciaremos um movimento na Casa em apoio ao projeto de
resolução de um Senador do PT, cujo nome não me lembro, e de
outros Deputados Federais, que parecem estar chegando a um
acordo para unir os projetos e apresentar uma proposta à sociedade
brasileira, com regras claras. Ficar da forma como está é praticamente
impossível.

Temos, por exemplo, a Jaíba, cujo distrito de irrigação deve ter,
hoje, mais habitantes do que a sede da Jaíba. Deve ter mais de 20 mil
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habitantes, e a sede fica a 50km. São exemplos claros de que é
chegada a hora de iniciarmos um movimento da base para convocar
outros parlamentares de outras Assembléias Legislativas, para
chegarmos ao Congresso Nacional com uma proposta já formatada,
para que, a partir do ano que vem, possamos ter os processos de
emancipação dos novos Municípios.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dar um
testemunho, como ex-Prefeito que sou, da dificuldade para um
administrador municipal atender a um distrito que está mais longe da
sede. Normalmente, as ações do poder público, como a de
recuperação de estradas e pontes, começam sempre da cidade para o
distrito, e não do distrito para a cidade-sede.

Na vez em que houve projetos de emancipação em tramitação, eu já
defendia que a distância entre a sede e o distrito fosse um dos
requisitos principais. O poder público tem dificuldades, em curto prazo,
de fazer os serviços chegarem ao distrito que estiver além de 40km.
Até essa distância, é possível chegarem as ações da Prefeitura. A
partir dessa distância, começam a aparecer as dificuldades. Quando a
máquina consegue chegar ao distrito para recuperar as estradas, as
vizinhas da sede já estão outra vez necessitando de atendimento. A
distância é um fator que deve ser considerado quando se discutir
qualquer critério de emancipação.

Aproveito a oportunidade que V. Exa. me concede para fazer um
registro que desagradou profundamente a mim e a todos da região.
Ontem, à noite, não sei se por problemas de chuva ou outros, o prédio
da Prefeitura Municipal de Carangola, uma das cidades mais
tradicionais de nossa região, ruiu. O prédio era tombado pelo
patrimônio.

Como o discurso de V. Exa. é voltado para o municipalismo, dou a
informação de que o poder público de Carangola e eu tomamos as
providências que poderiam ser tomadas. Registro esse fato para
considerar as dificuldades por que o poder público municipal passa,
mesmo nos Municípios mais tradicionais, como é o caso de
Carangola.

Reafirmo a importância do pronunciamento de V. Exa. Distância é
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um fator que não permite que o desenvolvimento do distrito
acompanhe o resto do Município. Há casos em que o distrito distante
nem parece com a realidade da sede. V. Exa. tem razão em sua
preocupação com o fator distância entre sede e distritos.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado. Deputado Luiz Tadeu
Leite, daqui a alguns instantes, concederei aparte a V. Exa. Recordo-
me de outros locais que também merecem registro. Em Montes
Claros, temos Nova Esperança, que está pertinho de nosso Município
e é praticamente uma cidade, tendo vida própria, com boas escolas e
agências bancárias. Mais do que nunca, Nova Esperança está
revivendo um passado de lutas e de procura dessa emancipação.

Registro ainda os Municípios de Adão Colares, Botumirim,
Mirandópolis, Alto Belo, Bocaiúva - terra de V. Exa. -, Engenheiro
Navarro e vários outros. Creio que já poderíamos iniciar um
movimento. Aliás vou iniciar esse movimento. Parece que Brasília está
convencida de que essas emancipações são importantes. Gostaria de
reviver os anos de 1995 e 1996, quando participamos ativamente
dessas emancipações.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, V. Exa. está fazendo uma análise profunda sobre um
assunto que conhecemos bem e que V. Exa. conhece ainda mais,
pois está acostumado a esquadrinhar e a palmilhar as estradas do
Norte de Minas. Portanto, V. Exa. conhece a realidade dos Municípios
do interior da nossa região.

V. Exa. tem razão quando afirma que todos os distritos que se
emanciparam, sem exceção, tiveram grande crescimento, grande
desenvolvimento em relação à situação anterior. Ainda que se critique
a forma como ocorreu as emancipações, o resultado foi positivo e
altamente concreto. Todavia, agora depende de uma lei que está
sendo aprovada no Congresso Nacional, regulamentando as normas
para a concessão de emancipação de Municípios.

V. Exa. lembrou-se de diversas localidades, como Nova Esperança,
que já deveria ter sido emancipada àquela época, mas não o foi por
desentendimento político interno, apesar de ser um distrito que reúne
todas as condições para ser transformado em cidade.

Falamos sobre a Defensoria Pública, que está em movimento
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paredista, e, neste momento, a Polícia Civil está mobilizada, iniciando
um procedimento de greve. É importante que o governo do Estado
volte seus olhos para a questão dos policiais civis.

Uma proposta inicial de negociação decide pela aposentadoria aos
30 anos de serviço, o que está agradando bastante. Porém, quanto à
questão salarial, a coisa está empacada. Com a sensibilidade de V.
Exa. para esses assuntos sociais, cuidaremos da Defensoria Pública e
dos policiais civis porque Minas não pode prescindir da força desses
dois organismos, que prestam tão relevantes serviços ao nosso
Estado. Agradeço a V. Exa. a oportunidade do aparte.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa.
Semana que vem, talvez haverá uma ampla discussão no Congresso
Nacional, e estaremos presentes para tentar pressionar, da melhor
forma possível, para que ocorra essa regulamentação.

Os Municípios passam por grandes dificuldades. O Prefeito de um
Município, com seus Vereadores, procurou-me reclamando que seus
recursos estavam bloqueados no Siafi do Estado, em razão do não-
cumprimento do preceito constitucional de repassar 15% para a área
da saúde. São dois fatos contraditórios, primeiro, porque a Emenda nº
29 não foi regulamentada e existem Estados, como Minas Gerais, que
usam alguns meios para poder chegar àquela cifra constitucional.

Ontem, o Presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma
proposta de emenda à Constituição, desvinculando as receitas de
União e estabelecendo uma margem de 20% de todas as receitas,
desvinculadas de qualquer repasse constitucional. Isso significa que o
governo federal está resolvendo seu problema, que o Estado faz a
maquiagem nos repasses constitucionais da saúde e que os
Municípios ficam absolutamente impedidos de receber recursos.

Então, a partir de amanhã, no lançamento da Frente Parlamentar de
Saúde, às 15h30min, convido os Srs. Deputados a comparecerem à
posse do Deputado Hely Tarqüínio, a fim de defender algumas
bandeiras como a regulamentação da Emenda nº 29 e,
principalmente, a não-punição dos Municípios do Estado pela não-
execução dos 15%, porque isso não é constitucional. O Estado está
agindo de forma ilegal ao cobrar dos Municípios essa vinculação
orçamentária. Muito obrigado.
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* Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 440/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e
441 e 442/2007, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 18/4/2007, dos
Requerimentos nºs 226/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
269/2007, do Deputado Leonardo Moreira, 341 e 373/2007, do
Deputado Doutor Viana, e 346 e 347/2007, do Deputado Jayro Lessa;
de Educação - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em
18/4/2007, do Projeto de Lei nº 253/2007, da Deputada Cecília
Ferramenta, e dos Requerimentos nºs 290, 335 e 386/2007, da
Deputada Ana Maria Resende; 292/2007, do Deputado André
Quintão; 298/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 309/2007, do
Deputado Elmiro Nascimento, 311/2007, do Deputado Gustavo
Valadares, 314/2007, do Deputado João Leite; 307, 336, 340, 344,
365, 367 e 370/2007, do Deputado Doutor Viana; 375 e 376/2007, da
Comissão de Participação Popular; 388/2007, do Deputado Deiró
Marra, 389/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 391/2007, do Deputado
Weliton Prado; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 18/4/2007, dos Requerimentos nºs 291/2007, da
Deputada Ana Maria Resende; 294/2007, do Deputado Bráulio Braz,
305/2007, do Deputado Doutor Viana, 315/2007, do Deputado Rômulo
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Veneroso, 348, 349, 351 e 352/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho, 374/2007, do Deputado Mauri Torres, 393/2007, da Comissão
de Direitos Humanos, e 395/2007, do Deputado Ivair Nogueira.
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Célio Moreira e outros solicitando a convocação de reunião
especial para a abertura da 25ª Vigília pelos Mortos da Aids, e Carlos
Pimenta e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Inter TV Grande Minas, pelo transcurso de seus 20
anos de fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação,

solicitando que o Projeto de Lei nº 59/2007 seja distribuído a esta
Comissão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, estamos neste Plenário hoje para fazer um agradecimento
muito especial ao governo do Estado pela ação rápida e pronta na
busca do atendimento à situação do Município de Teófilo Otôni, que
está enfrentando uma crise sem precedentes em sua história na área
de saúde. Ao longo desta semana, lá estiveram Auditores da
Secretaria de Estado de Saúde, e ontem chegaram oito caminhões
UBV, chamados “fumacê”, para tentar atacar a crise de epidemia de
dengue. Houve um crescimento de 22.800% em relação ao ano de
2004. Portanto, a crise é realmente muito grave.

Agradeço ainda ao ex-Deputado Estadual Wilson Pires, que havia
fechado o Hospital São Lucas, mas decidiu reabri-lo e transformá-lo
numa clínica e num pronto-socorro ortopédico, atendendo assim aos
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casos de emergência; e ao Dr. Samir, Diretor do Hospital Vera Cruz,
que havia determinado o fechamento do seu hospital, mas resolveu
reabri-lo para atender a população carente. Agradeço, sobretudo, ao
Dr. Luís Felipe Caran, Secretário Adjunto de Saúde, que esteve lá e
reuniu-se na segunda-feira com a Prefeita Municipal, os Promotores
de Justiça e o Gerente Regional de Saúde, buscando outras soluções
que possam normalizar o atendimento à população mais pobre do
nosso Município.

A região inteira estava preocupada com a situação de Teófilo Otôni.
É claro que ainda não houve a solução de todo o problema, mas pelo
menos se iniciou um procedimento.

Fica aqui o nosso apelo dramático à Prefeita, que, ao longo de sua
carreira política como Deputada Estadual, sempre fez discursos
humanísticos defendendo os mais pobres, mas hoje os deixa morrer
por falta de assistência médica num Município que não tinha problema
algum. Havia na cidade fábrica de remédios, médicos em todos os
postos de saúde e um hospital municipal funcionando. Que a Prefeita
de Teófilo Otôni tenha dó dos milhares e milhares de cidadãos que
nela votaram, acreditando que ela realmente gostava do povo pobre
da nossa terra. Que ela faça uma reflexão, tenha humildade e aceite a
oferta dos governos estadual e federal para ajudar o sistema de saúde
da nossa terra, que se encontra em estado de absoluta anormalidade.

Não é possível entender como, numa cidade-pólo que catalisa as
atenções e presta serviços a 63 Municípios de uma região que atende
o Sul da Bahia e o Norte do Espírito Santo, pode faltar esparadrapo,
tala e espéculo para fazer exames ginecológicos. São apenas quatro
médicos para fazer atendimento em 12 postos de saúde,
desobedecendo aos termos de ajustamento de conduta feitos com a
Justiça e estabelecendo um caos fantástico e nunca visto em toda a
história da nossa cidade.

Agora é a hora da humildade. Quem disse que era humilde e
gostava dos humildes precisa ser ainda mais humilde para reconhecer
os erros cometidos. Aliás, como no final do ano passado, quando a
própria Prefeita foi à televisão para pedir desculpa ao povo porque
tinha errado em alguns procedimentos administrativos. Não adianta
reconhecer esse erro se não houver boa-vontade em solicitar a
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participação do Estado; e não dizer, como os elementos da Prefeitura
e a própria Secretária de Estado de Educação, quando conseguimos
aumentar em 108% o dinheiro do Estado para ajudar a Prefeitura a
pagar o transporte escolar, que é sua obrigação constitucional
também; e dizer que venceu uma queda de braço com o governo do
Estado. O governo do Estado está querendo ajudar, mas ela
espezinha aquela ajuda como se fosse uma vitória de um Município
como Teófilo Otôni sobre o governo do Estado.

Gostaríamos de pedir à Prefeita da nossa cidade que não mantenha
esse tipo de comportamento e retorne com aquela humildade antiga,
de religiosa que sempre foi. Quer dizer, seja mais humilde e aceite ser
ajudada, e que a boa-vontade do governo do Estado seja recebida de
bom grado. Que o Deputado Estadual e o Federal majoritários no
Município possam ajudar.

Oito caminhões, os chamados “fumacês”, chegaram ontem a Teófilo
Otôni e já começaram a borrifar a cidade inteira. Sr. Presidente, é bom
que se destaque que o uso do caminhão “fumacê” é a última instância
nos cuidados com a dengue.

Em 2006 não houve um só mutirão de limpeza para retirar os pneus
e as latas velhas cheias de água. A nossa cidade precisa de um
tratamento diferenciado. Estamos aqui neste momento para agradecer
àqueles que já ajudaram e estão ajudando a buscar uma solução e,
sobretudo, para fazer um apelo dramático à nossa Prefeita para que
tenha dó daqueles pobres que nela votaram com a promessa de não
lhes ser cobrado o IPTU, mas que estão sendo executados na Justiça;
com a promessa de ajudar a melhorar a alimentação do povo, mas
que fechou 23 cozinhas comunitárias que atendiam em média 3.880
pessoas por dia de graça. O discurso da campanha foi diferente da
ação administrativa.

Sabemos onde estão os erros, mas não ensinaremos nada a
ninguém. Este é o momento de dizermos as verdades e pedir à Chefe
do Executivo do nosso Município que tenha humildade para dizer:
errei, mas quero acertar; preciso de ajuda e vou recebê-la.

Sr. Presidente, esse é o meu apelo. Não gastarei todo o tempo que
me foi posto à disposição pelo Deputado Adalclever Lopes, nosso
Líder, apenas usarei este espaço para agradecer a V. Exa. esta
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oportunidade. Além disso, para dizer ao povo que não estamos
ausentes. Passamos quatro dias em Teófilo Otôni verificando a
situação de todos os postos de saúde dos distritos, dos povoados, do
hospital municipal e da fábrica de remédio, que se encontram
fechados. O desastre está colocado. Para resolver esse problema, é
preciso que nos juntemos.

Peço vênia a V. Exa. para que também façamos um apelo ao
Vereador Norton Neiva, Presidente da Câmara, a fim de que a
Comissão de Saúde da Câmara acompanhe os Deputados chefiados
pelo Deputado Carlos Mosconi, da Comissão de Saúde desta Casa,
que estará em Teófilo Otôni no próximo dia 3, e os receba bem,
abrindo as portas dos estabelecimentos e mostrando a realidade da
saúde nessa cidade. Dessa forma, poderemos facilitar naquilo que o
governo de Minas e o próprio Ministro José Temporão, que aqui
esteve na semana passada e com quem conversamos, também
possam ajudar.

Não queremos a política do “tanto pior, melhor”, mas, sim, que a
nossa cidade seja soerguida, o governo municipal acerte e as coisas
mudem para melhor para o nosso povo. Não podia deixar de
comunicar isso nesta Casa.

Nossos agradecimentos às pessoas que já citei, como o Diretor do
Hospital Vera Cruz e São Lucas e, sobretudo, ao Sr. Marcus Pestana,
Secretário de Estado, que, sabendo da emergência, imediatamente
deslocou veículos daqui da Capital para Teófilo Otôni, ou seja,
caminhões UBVs que já estão operando naquela cidade. É preciso
também agradecer ao Tiro-de-Guerra 04102, que está entrando na
campanha para ajudar no combate à dengue; à Polícia Militar, ao DER
e aos empresários de Teófilo Otôni, que já puseram caminhões à
disposição para ajudar na retirada do lixo e dos entulhos nos fundos
dos quintais.

Muito obrigado. Que os senhores nos ajudem, procurem a Gerência
Regional de Saúde, coloquem caminhões à disposição, pessoas, se
puderem, para ajudar na retirada do lixo. Agradeço aos Prefeitos da
região do entorno de Teófilo Otôni que estão oferecendo seus
funcionários para irem àquela cidade a fim de ajudar o pessoal do
Estado, da Funasa. Aquele maravilhoso exército de pouco mais de 30
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pessoas da Funasa, que em nenhum instante sequer descurou da sua
atenção para esses problemas e que há mais de um ano vem
denunciando a possibilidade dessa epidemia, mas não foram ouvidos.
No entanto, continuam trabalhando dedicadamente para ajudar a
melhorar a situação de intranqüilidade que reina no Município de
Teófilo Otôni.

Agradeço e apelo aos companheiros e amigos dessa cidade, a todos
os empresários que nos ajudem nessa campanha. Não será possível
fazê-la se não tivermos a participação dos estudantes da União
Estudantil, das escolas e toda a população nesse processo. No ponto
em que se encontra a epidemia de dengue em Teófilo Otôni, se não
houver um forte apelo popular a fim de que haja participação de todos,
não vamos conseguir vencer. Sobretudo é preciso que os Vereadores
da minha terra, as lideranças que têm contato com a nossa Prefeita a
sensibilizem quanto a abrir as portas para receber ajuda. Que não se
feche, que deixe que os ajudem.

Na verdade, quem foi votado lá fui eu e o Ademir Camilo, por isso
temos responsabilidades, mas não podemos ajudar se não quiserem
ajuda. É preciso que abra as portas, pois o governo do Estado tem os
recursos para ajudar na reabertura do hospital municipal, Pró-Hosp,
para medicamentos, para ajudar com pessoal, mas é preciso que a
nossa Prefeita, humildemente, aceite receber essa ajuda.

Agradeço a esta Assembléia o suporte que tem dado a nossa causa
de resolver um problema tão grave, o mais grave na história do nosso
Município. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Entrada de bandeiras - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - Entrega de placa - Palavras do Sr. Adolfo Coimbra Alves -
Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.

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

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

Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Adolfo Coimbra Alves, Presidente da União dos Escoteiros do Brasil -
Região de Minas Gerais; Luiz Gomes Mendes, Diretor Regional da
União dos Escoteiros do Brasil - Região de Minas Gerais; Walter
Mussolini Sarno, Prefeito Municipal de Maria da Fé; Anselmo José
Domingos, Vereador de Belo Horizonte; Landulpho Silveira Sobrinho,
Vice-Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt-;
e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

do Escotismo Mundial.
Entrada de Bandeiras

O locutor - Neste instante, as bandeiras do Escotismo Mundial e da
região escoteira de Minas Gerais serão conduzidas ao Plenário por
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quatro escoteiros.
- Procede-se à entrada de bandeiras.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Assistiremos neste instante ao vídeo institucional

“Escotismo 100 Anos”.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando, neste
momento, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; caríssimo
amigo Adolfo Coimbra Alves; Exmo. Sr. Luiz Gomes Mendes; meu
caríssimo Prefeito Walter Mussolini Sarno; Vereador Anselmo José
Domingos; caríssimo Dr. Landulpho Silveira Sobrinho, que tanto nos
honra com sua presença; Deputadas; Deputados; irmãos escoteiros,
de lobinho a pioneiro; amigos da TV Assembléia; assessores;
caríssimas amigas e caríssimos amigos; “ter nome de pregador ou ser
pregador de nome não importa nada: os exemplos, as ações, a vida e
as obras é o que convertem o mundo. O melhor conceito que o
pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito que de sua
vida têm os ouvintes” (Padre Vieira).

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais abre nesta noite as portas
do seu Plenário maior para celebrar a vitória de um exemplo, que,
como toda boa obra, teve um início singelo, mas, desde já, imbuído de
um elevado propósito; por isso mesmo avançou, superou barreiras,
ultrapassou fronteiras e hoje alcança o seu centenário.

Estamos falando da obra imorredoura e do exemplo exponencial de
Baden-Powell, que lançou, cultivou e viu germinar a semente do
escotismo, hoje espalhada pelos quatro cantos do planeta Terra.
Lembramos também, nesta oportunidade, o sesquicentenário do
idealizador do escotismo, que nasceu em 22/2/1857, em Londres. Na
Capital inglesa, nosso líder fez seus estudos em uma escola pública,
onde se tornou querido por todos os colegas e professores. Desde a
infância, revelou seu devotado apreço pela natureza e pela aventura,
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ao encontro das quais sempre se dirigia nas férias escolares, quando
aproveitava para acampar com seus irmãos mais velhos.

Em 1876, quando concluiu seus estudos secundários, Baden-Powell
ingressou no Exército. Como oficial de carreira, viajou por várias
partes do mundo e conheceu tribos de guerreiros da África, vaqueiros
americanos, além de conviver com os índios da América e do Canadá.
Por seus grandes feitos e suas habilidades, era chamado de Impisa,
que significa "lobo que nunca dorme”.

Militar destemido e combatente arrojado, angariou de seus
compatriotas o respeito e a admiração. Em meio a essa faina, lançou
seu livro “Subsídios para Reconhecimento”, cujo sucesso foi além do
público militar e atingiu inúmeros jovens, incentivando-o a reescrever
uma versão especialmente para rapazes.

Em 1907, rumou com um grupo de 20 rapazes para a ilha de
Brownsea, a fim de realizar o primeiro acampamento escoteiro. No
ano seguinte, escreveu em seis fascículos quinzenais o seu manual
de adestramento, o "Escotismo para Rapazes”.

Assim, já em 1910, Baden-Powell compreendeu e entendeu que o
escotismo seria a obra a que dedicaria sua vida, afastando-se do
Exército e dedicando-se tão exclusivamente ao movimento escoteiro.

Depois de vários anos de dedicação ao escotismo, viajando pelo
mundo e fundando associações escoteiras em vários países, Baden-
Powell sentiu suas forças declinarem. Retirou-se então para uma
pequena propriedade que possuía próximo à cidade de Nairóbi, na
África. Ali, na companhia de sua esposa, a não menos combativa
Olave Baden-Powell, dividia seu tempo entre a pintura, suas
numerosas correspondências e as visitas de seus amigos. Faleceu na
madrugada de 8/1/41, enquanto dormia.

O exemplo do “lobo que nunca dorme” continua vivo e nos encoraja
a perseverar na senda dos valores escoteiros, cada vez mais
necessários para o enfrentamento das mazelas de um mundo
obscurecido pelo egoísmo e pela falta de amor, tão sedento de paz.

Celebramos, sim, as conquistas de 100 anos de existência de um
movimento extraordinário e invejável, que, no Brasil, encontrou solo
fértil e se expandiu pelas mãos de bravos pioneiros, a exemplo do
Almirante Benjamim Sodré, o “Velho Lobo”, e do mineiro de
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Matozinhos Caio Viana Martins, e que vem contribuindo na formação
social e moral de milhares de brasileiros, sempre, sim, alicerçada nos
fundamentos da família e da vida em comunidade, preparando o
jovem para os desafios de uma vida melhor, com mais humanidade e
respeito ao meio ambiente. Aliás, tais premissas estão bem presentes
nos 10 mandamentos do escoteiro, sintetizados tão-somente em
poucas e muitas palavras representativas: confiança, lealdade, ser
prestativo, cortesia, respeito pelos animais, obediência, bom-humor,
trabalho, respeito pela propriedade e pela limpeza do corpo e da alma.

Nesse diapasão, destacamos a boa acolhida que teve nesta Casa
do Projeto de Lei nº 800/2000, de nossa autoria, que resultou na Lei nº
13.690, de 28/7/2000, que cria o Programa de Incentivo à Instrução e
Educação Escoteira – Projeto Escotismo Escola nas escolas públicas
estaduais. Tal iniciativa decorreu de nosso reconhecimento de que a
contribuição do escotismo para a formação dos educandos é muito
mais ampla e alcança aspectos de suma importância para o sucesso
da criança e do jovem, ao treiná-los para a autonomia e a
autoconfiança, ao acelerar a socialização pela convivência harmônica
e cooperativa com os membros do grupo, ao ensiná-los a valorizar e
respeitar o meio ambiente por meio do contato e da descoberta dos
elementos da natureza, enfim, ao possibilitar a eles a assimilação
progressiva de valores como a justiça, o respeito aos direitos do
próximo e a cidadania.

Lembramos, Sr. Presidente, que tivemos ainda a satisfação de
encaminhar o Projeto de Lei nº 1.750/2004, que, convertido na Lei nº
15.503, de 11/5/2005, declarou de utilidade pública a União dos
Escoteiros do Brasil – Região de Minas Gerais, cuja presença muito
nos honra nesta noite.

Fazemos tais registros para ressaltar a nossa sincera vinculação
com o escotismo, por sua mensagem, pelos nobres ideais que
difunde, pela simplicidade prática de suas ações e, enfim, pelo caráter
altruísta de seus ensinamentos, bem sintetizados no pensamento de
Baden-Powell: “Se queremos que nossos rapazes sejam felizes na
vida, devemos fazer com que assimilem o costume de praticar o bem
ao próximo, além de ensinar-lhes a apreciar as coisas da natureza”.

Assim, ao encerrar as nossas palavras, não nos resta, pois, melhor



1482

consideração do que recitar a sua última mensagem, dirigida aos
escoteiros de todo o mundo, que traduz o sentimento maior de quem
combateu o bom combate e revela a sua esperança de que existe no
ser humano, em especial nas crianças e os jovens, um elevado
potencial para exercer o bem e influenciar na construção de um
mundo melhor. Ouçamos Baden Powell: “Caros escoteiros, se vocês
já assistiram à peça “Peter Pan”, lembrar-se-ão de que o chefe dos
piratas estava sempre fazendo o seu discurso de despedida, temendo
que, ao chegar a hora de morrer, não tivesse tempo, talvez, de
pronunciá-lo.

Passa-se o mesmo comigo, e, assim, embora não esteja morrendo
neste momento, isso irá acontecer qualquer dia destes, e desejo
mandar a vocês uma última palavra de adeus.

Lembrem-se: esta é a última coisa que ouvirão de mim, portanto,
meditem sobre ela.

Tenho levado uma vida cheia de felicidades e desejo que cada um
de vocês tenha também uma vida igualmente feliz. Creio que Deus
nos colocou neste delicioso mundo para sermos felizes e
saborearmos a vida.

A felicidade não vem da riqueza, nem do sucesso profissional, nem
do comodismo da vida regalada nem da satisfação dos próprios
apetites. Um passo para a felicidade é, enquanto jovem, tornar-se
forte e saudável, para poder ser útil e gozar a vida quando adulto.

O estudo da natureza mostrará a vocês quão cheio de coisas belas
e maravilhosas Deus fez o mundo para o nosso deleite. Fiquem
contentes com o que possuem e tirem disso o melhor proveito. Vejam
o lado bom das coisas, em vez do lado ruim.

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é proporcionando aos
outros a felicidade.

Procurem deixar este mundo um pouco melhor do que o
encontraram e, quando chegar a hora de morrer, poderão morrer
felizes, sentindo que, pelo menos, não desperdiçaram o tempo e
procuraram fazer o melhor possível. Desse modo, estejam bem
preparados para viver felizes e para morrer felizes. Mantenham-se
sempre fiéis à sua promessa escoteira, mesmo quando já tenham
deixado de ser jovens. E que Deus ajude a todos a proceder assim!
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Do amigo Baden Powel”.
Essa foi a sua última mensagem deixada a todos nós. E,

reproduzindo-a, gostaria muito que esse mesmo sentimento estivesse
imbuído no coração da família escoteira que aqui se encontra. Essa
importante reflexão deve estar sempre no seio de cada um de vocês,
de suas famílias e da escola que freqüentam.

Com muita alegria e satisfação, participo deste momento histórico
proporcionado pela Assembléia Legislativa, que abriu este Plenário
para prestar essa singela e grata homenagem a todos vocês.
Parabéns. Fiquem com Deus e sempre alerta para servir.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores escoteiros, neste instante, o

Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente desta Assembléia,
representando o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Adolfo Coimbra Alves de placa alusiva a esta
homenagem. Para tanto, solicitamos a estes que se posicionem no
local da cerimônia. A placa contém os seguintes dizeres: “Criado em
1907 pelo militar inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell, com
o objetivo de trabalhar o espírito de equipe, liderança, disciplina,
civismo e o aprender fazendo, o escotismo está presente hoje em
mais de 200 Nações, inclusive o Brasil, onde completa 97 anos de
existência. A homenagem e o reconhecimento do Parlamento mineiro
a esse movimento, que, buscando sempre a fraternidade e a paz
mundial, tanto tem contribuído para a formação de crianças e jovens
no nosso Estado, pelo seu centenário.”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem
a esta solenidade, para fazer parte desta homenagem ao escoteiro
brasileiro pelo seu centenário.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Adolfo Coimbra Alves

Sempre alerta, o melhor possível servir, e obrigado a todos vocês
que estão presentes.

Não poderíamos deixar de agradecer a Deus a oportunidade que
nos proporcionou de estar nesta Casa, que é do povo. E vocês têm
representado o povo muito bem, durante 100 anos. A
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responsabilidade é muito grande: a que está em nós e a de vocês.
Exmo. Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da

Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Luiz Gomes Mendes, Sr.
Prefeito Walter Mussolini Sarno, Vereador Anselmo José Domingos,
Sr. Landulpho Silveira Sobrinho, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
Deputados e Deputadas presentes, amigos e companheiros do
movimento escoteiro, cada um de nós, membros da União dos
Escoteiros do Brasil, muito obrigado pela presença e por esta
solenidade tão bonita e especial para nós.

Gostaria de falar um pouco sobre a história do movimento escoteiro.
Como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva já fez uma grande reflexão
sobre o nosso movimento escoteiro, gostaria de fazer apenas um
complemento. O movimento escoteiro está completando 100 anos de
fundação no mundo. Iniciou-se no mundo em 1907 e chegou ao Brasil
logo depois, em 1910, por intermédio dos oficiais do Encouraçado
Minas Gerais. Em 1914 o escotismo chegava a nosso Estado de
Minas Gerais. Somos também um dos pioneiros do escotismo em
nível nacional, o que é um marco importante para nós, escoteiros.

Fazendo referência ao nosso Estado, existem as condecorações
escoteiras, que visam premiar o bom trabalho, o desempenho, a
abnegação que cada um presta dentro do escotismo. Uma das
maiores comendas em nível nacional é em homenagem ao nosso
mártir, Tiradentes, que é mineiro. Entre outras homenagens da União
dos Escoteiros do Brasil a Minas Gerais, temos o escoteiro-símbolo do
Brasil, Caio Viana Martins, que, pela sua bravura e desempenho no
acidente da Mantiqueira em 1929, tornou-se escoteiro-símbolo com a
célebre frase: “O escoteiro caminha com suas próprias pernas”.
Temos que agradecer muito a Deus por termos entre nós nesta noite
um companheiro de Caio Viana Martins.

Agradecemos também a oportunidade que esta Casa nos deu de
estarmos sentados aqui hoje para despertar em nossos jovens o gosto
pela política, podendo chegar, quem sabe, onde o nosso Itamar
Franco, que foi escoteiro, chegou: à Presidência do Brasil.

Então, Minas Gerais está envolvida na história do escotismo
brasileiro e sempre foi muito bem representada. E esse é um fruto do
trabalho de várias gerações e pessoas que, ao longo dos anos, vêm
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colaborando para que tudo isso possa acontecer.
Quero fazer alguns esclarecimentos para os que não conhecem a

estrutura do movimento escoteiro. A União dos Escoteiros do Brasil
administra o escotismo em nível nacional. O Brasil é subdividido em
regiões escoteiras, que, na prática, correspondem a um Estado.
Quando dizemos Região Escoteira de Minas Gerais, estamos nos
referindo a todo o Estado de Minas Gerais. Essa região, por sua vez,
é subdividida em distritos escoteiros: o da Zona da Mata, da Região
Metropolitana, do Norte, do Sul, Centro-Oeste, Lobo-Guará, Estrada
Real e outros, totalizando 11 distritos, para facilitar a administração de
um Estado tão grande como o nosso.

Temos um representante regional em cada distrito que coordena os
grupos escoteiros, as unidades locais, onde se pratica o escotismo e
onde a semente é lançada, cultivada e regada com carinho para que
cada um se torne um bom cidadão. Esses grupos escoteiros têm uma
estrutura, pois dentro do movimento escoteiro temos os ramos
escoteiros, que consistem na divisão psicológica de acordo com a
faixa etária: os lobinhos e lobinhas, de 7 a 10 anos; os escoteiros e
escoteiras, de 11 a 14; os escoteiros seniores e as guias, de 15 a 17;
e os pioneiros e as pioneiras, de 18 a 21. Acima de 21, temos os
antigos escoteiros, os nossos escotistas - professores desses jovens -
e os dirigentes. Portanto, é uma estrutura bem organizada que
funciona há 100 anos.

Os princípios do escotismo sustentam-se em três alicerces
principais: Deus, Pátria e próximo. Sem esses três não haveria
sentido, e procuramos despertar em cada jovem justamente valores
espirituais, cívicos, e morais, junto a sua comunidade.

Para encerrar minhas palavras sobre o escotismo, quero ler os
seguinte texto: “O homem e a mulher que pretendemos oferecer à
sociedade. Desejamos que os jovens que tenham sido escoteiros
façam o seu melhor possível para ser: um homem ou uma mulher reto
de caráter, limpo de pensamento, autêntico em sua forma de agir, leal,
digno de confiança; um homem ou uma mulher capaz de tomar suas
próprias decisões, respeitar o ser humano, a vida e o trabalho
honrado, alegre e capaz de partilhar a sua alegria, leal ao seu País,
mas construtor da paz, em harmonia com todos os povos; um homem
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ou uma mulher líder a serviço do próximo, integrado ao
desenvolvimento da sociedade, capaz de dirigir, de acatar as leis, de
participar, consciente de seus direitos, sem se descuidar de seus
deveres, forte de caráter, criativo, esperançoso, solidário,
empreendedor; um homem ou uma mulher amante da natureza e
capaz de respeitar sua integridade, guiado por valores espirituais,
comprometido com seu projeto de vida, em permanente busca de
Deus e coerente em sua fé, capaz de encontrar seus próprios
caminhos na sociedade e ser feliz”.

Em nome da União dos Escoteiros do Brasil, Região Minas Gerais,
representada por vários grupos que me deram a oportunidade de
estar presente no centenário do Escotismo Mundial, represento vocês
nesta Casa. Sem que soubessem, deram-me um presente de
aniversário. O fundador do movimento escoteiro, Baden Powell,
completa 150 anos; o escotismo, 100; e eu, 50. Então, esse é o
presente que vocês me deram.

Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a esta Casa e aos
outros grupos que não puderam estar presentes devido às distâncias
deste Estado, que vocês conhecem muito bem. Todos enviaram um
abraço e o reconhecimento pelo ato de estarmos aqui. Realmente,
esta oportunidade ficará marcada em nossas vidas. Agradeço também
a todas as pessoas que fazem parte desse movimento. Se ele tem
100 anos, isso se deve a um somatório de esforços. Várias pessoas e
gerações passaram pelo escotismo, somando, a fim de que
chegássemos aqui hoje. Graças a Deus, tive a oportunidade de
começar ainda jovem. A minha vida foi formada no escotismo.
Também está presente a chefe Iara, que foi a minha chefe. Ficamos
um pouco emocionados. São tantas pessoas que não podemos nos
lembrar de todas, mas todos sabem quem já fez muito pelo
movimento escoteiro. Mais uma vez, agradeço à Casa por esta
homenagem reconhecida.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo com a

canção Rataplan.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente
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Sr. Adolfo Coimbra Alves, Presidente da União dos Escoteiros do
Brasil, Região de Minas Gerais; Sr. Luiz Gomes Mendes, Diretor
Regional da União dos Escoteiros do Brasil; Sr. Walter Mussolini
Sarno, Prefeito de Maria da Fé, que muito nos honra com sua
presença; ilustre Vereador Anselmo José Domingos, da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, que nos alegra com sua presença; Sr.
Landulpho Silveira Sobrinho, Vice-Presidente da Amirt, representando
o setor de comunicação; prezado amigo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
demais autoridades presentes; jovens escoteiros; imprensa;
funcionários da Casa; senhores e senhoras, é de praxe termos um
discurso formalmente pronto, com o histórico da entidade, mas não
quero ser repetitivo, já que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
apresentou um requerimento para homenagear os 100 anos de
escotismo no mundo, o qual foi aprovado por unanimidade, falou
muito bem.

Nosso Presidente repartiu um momento de alegria ao dizer que a
placa de homenagem da Assembléia não era dele, mas de todos.
Esse é outro momento magnífico que a Assembléia vive. Sairei um
pouco da formalidade e falarei com o coração.

Minha formação é em medicina. Sou pediatra e trabalho com
crianças e adolescentes, ou seja, com jovens. Além disso, sou pai de
cinco jovens e crio mais dois. Temos de ter um sentimento muito
profundo para reconhecer a importância do trabalho do escotismo,
fundado por um professor que convivia com os problemas dos jovens
e que, pedagogicamente, estabeleceu essa forma de relacionamento
com Deus, com a Pátria e com a família, demonstrando que temos de
ter fé e religião. Além disso, demonstrou que temos de valorizar os
valores da família, os valores morais e éticos, não só na política, hoje
extremamente carente, mas em todos os setores, e os valores
espirituais, tão bem citados pelo Presidente, para que o homem seja
completo.

Não basta só a formação acadêmica. Não basta ele ter dinheiro;
nem mesmo a riqueza traz a felicidade, se esses valores não
estiverem impregnados em cada um de nós e de vocês, para o
momento e o futuro.
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Temos de agradecer a Deus este momento de poder elogiar e
homenagear os 100 anos do escotismo; a lucidez de Baden-Powell; o
exemplo de Tiradentes, que deu a vida pela liberdade; a vida livre de
todo cidadão brasileiro; o exemplo de Caio Viana Martins, que deu a
vida salvando os outros, sem egoísmo; o exemplo que o escotismo
presta ao ensinar às crianças e aos jovens a defesa pela vida da
natureza, que está tão ameaçada de morte hoje, não só no Brasil,
mas no mundo inteiro; e, finalmente, o exemplo que o escotismo
seguiu, o maior exemplo, dado pelo próprio Jesus Cristo, que deu a
vida por todos nós.

Temos de valorizar esse movimento, respaldá-lo, dar todo o apoio e
dizer a todos os jovens, a todas as crianças, a todos vocês do
escotismo que, quando acontece a guerra, é em virtude,
principalmente, de três fatores: orgulho, opressão e egoísmo. E o
movimento do escotismo prega exatamente o contrário: o amor, a
fraternidade e a paz.

Vocês estão fazendo história porque estão participando do final do
primeiro centenário e do início do segundo. Que Deus ilumine a todos
vocês e aos dirigentes, para que esse movimento continue crescendo
e, cada vez mais, muito mais do que os aproximadamente 28 milhões
de jovens que hoje são beneficiados pelo trabalho do escotismo,
tantos outros mais possam ter a orientação fidedigna, concreta e
salutar desse movimento conduzido por homens, mas certamente
guiado pelas mãos divinas. Parabéns pelos 100 anos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 24, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 24/4/2007.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 403/2007
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto em análise, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio,
visa declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Pangea, com
sede no Município de Matias Barbosa.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 403/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Instituto Educacional Pangea, com sede no Município de Matias
Barbosa.

A referida entidade, em funcionamento desde 2003, está voltada
primordialmente para as atividades educacionais e culturais no
Município de Matias Barbosa.

Para alcançar seus objetivos, oferece ensino gratuito a residentes na
comunidade onde se situa, divulga pesquisas de informações técnicas
e científicas e promove valores éticos indispensáveis à organização
da sociedade.

Desenvolve e apóia, também, ações de assistência social, prestando
serviços diversos à comunidade.

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

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

nº 403/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Carlin Moura, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
epígrafe estabelece a cobrança de preço público pela utilização de
bens de domínio ou propriedade do Estado e dá outras providências.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, com as
Emendas nºs 1 a 3, que propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto em tela prevê remuneração para a utilização de bem

imóvel de propriedade do Estado ou que esteja sob o seu domínio. O
autor, em sua justificação, alega que o projeto possibilita aumento de
receita para o Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência. Entretanto,
apresentou o Substitutivo nº 1, que elimina a vinculação dos recursos
resultantes da aplicação da lei ao Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese -, prevista no texto original, aperfeiçoando o projeto no
aspecto técnico-jurídico.

A Comissão de Administração Pública entendeu que a matéria é
meritória e apresentou as Emendas nºs 1 a 3, que visam a aperfeiçoar
o projeto e que acolhemos.

Tendo vindo o projeto a esta Comissão, antes de entrar no mérito,
ressaltamos que se está discutindo preço público. Podemos
conceituar preço público como:

“(...) prestação exigida pelo Estado ou por quem lhe fizer as vezes,
em regime de direito privado. Distingue-se nitidamente do tributo em
uma série de aspectos, sobretudo pelo regime contratual que lhe é
imanente, em contraposição ao regime jurídico de direito público,
circundado de prerrogativas de autoridade, típico do tributo,
notadamente em virtude da compulsoriedade deste gravame, nos
termos, é bem de ver, explicitados no art. 3º do CTN¹”.

Entrando no mérito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, inciso II, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento
Interno, qual seja o de analisar a repercussão financeira das
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proposições, entendemos que o projeto apresenta impacto positivo
para os cofres públicos. Isso porque ele dispõe sobre remuneração
para utilização de bens públicos, estabelecendo melhor regulação
para a matéria, sendo certo que a melhor utilização desses bens
acarretará aumento nas receitas do Estado.

Todavia não se deve esperar grande impacto sobre as contas
públicas, pois os institutos previstos no ordenamento jurídico para a
utilização de bens de domínio público, quais sejam a concessão, a
permissão e a autorização, já são empregados, de forma remunerada,
pelo poder público estadual. A norma jurídica proposta tem apenas o
caráter de compulsoriedade, uniformização e formalização da matéria
no âmbito da legislação estadual.

Para termos uma referência, apresentamos os valores arrecadados
pelo Estado pela utilização de bens imóveis de sua propriedade:²

*- A tabela referente aos Valores arrecadados pelo Estado em
decorrência da utilização de bens imóveis no exercício fiscal de 2006 -
Em R$1.000,00 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.4.2007.

Por outro lado, não podemos deixar de ressaltar importante
alteração introduzida pelo Substitutivo nº 1, que propõe a supressão
dos dispositivos segundo os quais “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” e “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
socioeconômicas dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio
Doce”.

Entendemos que o direcionamento dos recursos que vierem a ser
apurados deve ser discutido em sede de Lei Orçamentária, não
podendo ser estabelecido na proposição em análise. De fato, hoje,
nas modernas democracias, as discussões sobre a proposta
orçamentária estão entre as principais tarefas dos parlamentos. É o
momento em que a sociedade, por meio de seus representantes,
decide como o dinheiro deve ser distribuído entre as diversas
prioridades eleitas. Nesse momento, deverão ser compatibilizadas
todas as receitas e despesas públicas, visando ao equilíbrio
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orçamentário.³
Finalmente, ressaltamos que, se o Estado fizer uma melhor

administração de seus bens, aumentará a arrecadação de preços
públicos, podendo, em contrapartida, reduzir a pesada carga tributária
que vem asfixiando o setor produtivo.

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

132/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
¹ http://jus2.uol.com.br/doutrina
² Secretaria de Fazenda - SCCG - Balanço
³ O Congresso Nacional e o Orçamento da União -

http://www.senado.gov.br/sf/noticia/senamidia/historico
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei
nº 213/2007 tem como objetivo alterar os critérios para a cobrança de
tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água prestado pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - MG.

Em seu exame prévio, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Segundo informou a Comissão de Constituição e Justiça, a

proposição em exame já tramitou nesta Casa, na legislatura passada,
sob a forma do Projeto de Lei nº 97/2003. A matéria passou também
por esta Comissão, que se pronunciou pela sua rejeição. Não só por
razões de coerência, mas porque a análise efetuada à época era
consistente, optamos por seguir a linha do parecer do ano de 2003.

O projeto, em síntese, pretende estabelecer que a tarifa relativa aos
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serviços de água e esgoto prestados pela Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - Copasa - MG - seja baseada no consumo efetivo,
em se tratando de condomínios residenciais. A intenção é extinguir a
cobrança de tarifa mínima, adotada pela referida empresa e
assegurada pelo art. 15 do Decreto nº 33.611, de 1992:

“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.”.

Não nos parece adequada a medida constante do projeto em
exame. Justifica-se a cobrança de uma tarifa mínima para fazer face
ao custo operacional decorrente do simples fato de a Copasa - MG
colocar seus serviços à disposição do usuário, ainda que este não os
utilize.

A Copasa-MG, como empresa pública que se incumbe da prestação
de serviços essenciais, precisa investir em obras e arcar com
despesas de manutenção para colocar o serviço sempre à disposição
do usuário. Essas despesas pouco se alteram se o usuário deixa de
consumir água por um determinado período. O custo correspondente,
até por razões de eqüidade, deve ser dividido por todos os usuários,
independentemente do consumo efetivo da água e do serviço de
esgoto, a fim de se garantir a boa qualidade do serviço ofertado.

Por isto, todos devem contribuir para a manutenção da rede dos
serviços de água e esgoto, razão pela qual aquele que não a utiliza
paga uma tarifa mínima, fixada na forma do dispositivo mencionado.

Não custa lembrar, mesmo sabendo que as análises jurídicas se
realizam na Comissão de Constituição e Justiça, que o art. 3º da
Constituição da República de 1988 estabelece, como um dos objetivos
fundamentais da República, a construção de uma “sociedade livre,
justa e solidária” (grifo nosso).

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 213/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir
Lucas - Chico Uejo - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 305/20 07
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 305/2007

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a permutar com a
Empresa São Gonçalo Ltda. os imóveis que especifica, situados no
Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda nº 1, que apresentou, cabendo agora a este
órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 305/2006 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a permutar um imóvel de propriedade do Estado, com área
de 720,00m², localizado no Bairro Industrial, por outro pertencente à
Empresa São Gonçalo Ltda., com área de 7.920,00m², situado no
Bairro Tropical, ambos no Município de Contagem.

Atendendo-se ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em tela, o imóvel a ser transferido ao Estado será destinado à
instalação do Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Ressalte-se que foram apensados ao processo laudos técnicos de
avaliação dos imóveis a serem permutados, elaborados pela Diretoria
de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Planejamento e Gestão. De
acordo com esses documentos, o imóvel do Estado possui valor
global de R$978.688,65, e o da citada Empresa, R$1.557.825,22,
considerando-se o valor médio de mercado naquela localidade.

De acordo com o § 3º do art. 1º do projeto, a diferença de preço, no
valor de R$579.136,57, deverá ser repassada à Empresa São
Gonçalo, por meio de saldo financeiro registrado no orçamento do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado, constante da fonte 53 - Taxa
de Incêndio - dos exercícios de 2004 e 2005.
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Em face do exposto, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário e não ter repercussão na Lei Orçamentária,
encontrando-se de acordo com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda nº 1, a fim de sanar erro material relacionado com o dado
cadastral do lote de propriedade da referida Empresa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

305/2007 no 1° turno, com a Emenda nº 1, apresentad a pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Antônio Júlio - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 320/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Domingos Sávio,
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ritápolis
o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vem agora a este
órgão colegiado, para receber parecer com relação a sua repercussão
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 320/2007 de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Ritápolis o imóvel situado na Rua João XXIII,
esquina com a Rua Pio XII, nesse Município, com área total de
411,25m², e registrado sob o nº 9.708, a fls. 30 do Livro 2-BC, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.
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Para dar atendimento ao interesse público que deve nortear a
alienação em causa, a proposição preceitua que o bem será destinado
à construção de posto de saúde.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada,
se antecedida de tal medida.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

320/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 322/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba o
imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
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o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 322/2007 de autorizar a transferência ao
Município de Ituiutaba de terreno urbano edificado, situado no
Município, com área de 11.043,30m², que se encontra utilizado,
mediante Contrato de Cessão de Direitos Reais celebrado entre o
Estado e o Município, pelo Centro Social Urbano - CSU - e por
unidade municipal pré-escolar, que atende a alunos entre cinco e seis
anos de idade.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição,
essas mesmas utilizações serão dadas ao imóvel, atendendo assim
ao interesse público, que deve revestir a transação em tela. Além
disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio
do Estado, cessada a causa que motiva a doação.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que a emenda apresentada
anteriormente tem por fim tão-só corrigir erros materiais relativos aos
dados cadastrais do imóvel.

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

322/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 329/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Zé Maia, pretende autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o imóvel que
especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta, vem agora a este
órgão colegiado para receber parecer com relação 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 329/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar o imóvel constituído por um terreno com área de 720m², situado
no Município de Campina Verde, doado por esse Município ao Estado,
em 1979, com o fim de se construir no local uma unidade ambulatorial.

Em 1981 o Estado construiu no terreno o prédio para esse fim, mas
com o advento da municipalização dos serviços básicos de saúde,
almeja agora o Prefeito Municipal seja ele transferido ao domínio de
Campina Verde, para que possa efetivar as necessárias obras de
melhoria no prédio e sua adequação para o atendimento à população.

Portanto, atendendo ao interesse público que deve nortear a
alienação em causa, a proposição preceitua que o bem será destinado
ao funcionamento de posto de saúde municipal.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado, cessada a causa que justifica a
doação.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
se precedida de tal medida.
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A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

329/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Elisa Costa - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 380/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Cesar, pretende
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos
os imóveis que especifica.

Após ser examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber
parecer com relação 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 380/2007 trata de obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo transfira ao Município de Martinho
Campos o domínio de dois terrenos situados nesse Município, um
com área de 10.000m² e outro com 4.000m², doados ao Estado,
respectivamente, por particular e pelo Município. Em nenhum dos
casos foi estabelecida cláusula de reversão.

Para dar atendimento ao interesse público, que deve nortear o
negócio jurídico em causa, preceituam os §§ 1º e 2º do art. 1º do
projeto que os imóveis serão destinados, respectivamente, ao
funcionamento das Escolas Municipais Deputado Emílio Vasconcelos
Costa e Cel. Pedro Lino.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão dos
imóveis ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
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contados da lavratura das escrituras públicas de doação, não lhes
tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
se precedida de tal medida.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário e não ter repercussão na Lei Orçamentária.

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

380/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 456/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
456/2007 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 456/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Rio Pardo de Minas o
imóvel que especifica.

Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1979, para
a construção de uma unidade ambulatorial de saúde, o que não se
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efetivou. Diante do não-cumprimento da finalidade formalizada na
escritura pública de doação, o doador pleiteia o retorno do bem a seu
patrimônio.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de dar nova
redação ao art. 1º do projeto de lei, de modo a fazer consignar dados
cadastrais do imóvel e adequar o seu texto à técnica legislativa.

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

456/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 522/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Novo Cruzeiro os imóveis que especifica.

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

Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 522/2007 visa a conferir a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
reversão de dois terrenos urbanos edificados, incorporados ao
patrimônio do Estado por força de doação feita pelo Município de
Novo Cruzeiro.

A Comissão de Constituição e Justiça constatou ausência de
cláusula de destinação dos imóveis ou de ônus ao destinatário nas
escrituras de doação. Assim, as transferências que se pretende
efetivar devem dar-se por meio de doação e não reversão, como
consta na proposição original.

Ademais, em sua manifestação sobre a matéria na legislatura
anterior, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara-se
contrária à alienação do imóvel constante no inciso I, pelo fato de que
o Ministério Público do Estado possui interesse em sua utilização.

Em decorrência disso, o Substitutivo nº 1 tem o objetivo de promover
apenas a doação do imóvel constante no inciso II do art. 1º do projeto
original, constituído por um terreno edificado com área de 880m²,
situado na Rua Getúlio Vargas, no Município de Novo Cruzeiro. Além
disso, estabelece cláusulas de destinação e de reversão do bem ao
patrimônio do Estado, se não for cumprida a finalidade estipulada.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

522/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 597/2007
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Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 20/2007, o Governador do Estado
encaminhou o Projeto de Lei nº 597/2007, que “altera a Lei nº 16.190,
de 22/6/2006, que estabelece as tabelas de vencimento básico das
carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito do projeto,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise pretender alterar a redação do § 6º do art.

12 da Lei nº 16.190, de 22/6/2006. Esta lei “estabelece as tabelas de
vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, dispõe sobre o
posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação da
Vantagem Temporária Incorporável – VTI – e de parcela da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi – e dá outras
providências.

A Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi –, instituída
pelo art. 20, inciso I, da Lei nº 6.762, de 1975, que dispõe sobre o
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Estado de Minas Gerais, é atribuída em forma de pontos ou cotas,
segundo o esforço despendido pelo funcionário, o grau de
complexidade das tarefas, a responsabilidade do cargo e a
consecução total ou parcial dos objetivos fixados. O pagamento dessa
gratificação está diretamente relacionado com os trabalhos fiscais que
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obtiverem êxito em controle de qualidade e a receita tributária
efetivamente arrecadada. Percebem essa gratificação os servidores
ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário e os servidores ocupantes
dos cargos de provimento em comissão de que trata a Lei nº 6.762, de
1975, em regime de dedicação exclusiva.

O art. 12 da Lei nº 16.190, de 2006, incorpora aos valores das
tabelas de vencimento básico dos cargos de Auditor Fiscal e de
Gestor Fazendário e dos cargos de provimento em comissão de que
trata a Lei nº 6.762, de 1975, o equivalente a 60% da Gepi. Segundo
essa lei, a incorporação do percentual dar-se-á conforme a
sistemática estabelecida no art. 12, ficando extinta a parcela de Gepi a
ser incorporada.

Observe-se que os referidos cargos de provimento em comissão são
de recrutamento limitado e constam no Anexo II da Lei Delegada nº
176, de 26/1/2007.

Desde a sua instituição, a Gepi tem sido regulamentada por meio de
decretos, tendo em vista a variação da arrecadação dos impostos
estaduais, na qual se baseia a sua concessão, conforme se verifica do
disposto no § 2º do citado art. 20 da Lei nº 6.762. Por conseguinte, a
Lei nº 16.190, por meio do seu art. 12, já mencionado, estabelece, nos
termos do § 2º, que “os limites de pontos-Gepi e cotas-Gepi
remanescentes da incorporação da gratificação serão previstos em
regulamento”.

Dessa forma, a proposição propõe dispensar o mesmo tratamento
em relação ao número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta
Reserva, a que se refere o § 6º do art. 12, que se pretende alterar.

Ressalte-se, por oportuno, que o Decreto nº 44.491, de 22/3/2007,
que altera o Decreto nº 37.262, de 26/9/95, que regulamenta a
referida gratificação, determina que “a Gepi somente será atribuída
após avaliação de desempenho decorrente do acompanhamento da
execução das tarefas previstas em planejamento específico, aprovado
pela Superintendência de Fiscalização da Subsecretaria da Receita
Estadual, diretamente vinculada ao grau de envolvimento e dedicação
do servidor, e à sua produção, se o trabalho fiscal obtiver êxito em
controle de qualidade” (art.4º). Esse mesmo decreto dispõe, nos
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termos do seu art. 5º, sobre o limite máximo trimestral da Gepi, o
excedente de pontos do trimestre, a possibilidade de aproveitamento
desse excedente no trimestre seguinte e, ainda, sobre a fixação dos
pontos de Gepi a serem atribuídos para pagamento mensal aos
ocupantes de cargos de provimento em comissão, a partir de
1º/2/2007.

Destaca-se, ainda, o Decreto nº 44.498, de 30/3/2007, que dispõe
sobre o ajuste do valor unitário do ponto e da cota da Gepi pela
variação da arrecadação dos impostos estaduais apurada no período
estabelecido pelo art. 1º, a ser aplicado a partir de 1º/1/2008.

Pelas razões expostas, somos conduzidos a apresentar a seguinte
conclusão.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 597/2007 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Domingos Sávio, relator - Elisa Costa

(voto contrário) - Chico Uejo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 628/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 628/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 644/2003, dispõe
sobre prestação de serviço pelas concessionárias de serviço público
de saneamento básico e de energia elétrica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões 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 o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao apreciar a matéria na legislatura passada, esta Comissão emitiu

parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.
Desde então, não houve mudança legislativa ou jurisprudencial que
alterasse o quadro normativo da matéria. Por considerarmos corretos
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os argumentos apresentados naquela ocasião, mantivemos em
síntese o mesmo posicionamento que esta Comissão adotou sobre a
matéria.

O Projeto de Lei nº 628/2007 visa a transferir para as
concessionárias de energia elétrica e de saneamento básico encargos
relativos à instalação de padrões de energia elétrica e de água,
respectivamente. O projeto de lei não deixa claro, mas sua justificativa
revela que o ônus financeiro da instalação dos equipamentos será das
concessionárias.

Para a análise da proposição, faz-se necessário o reconhecimento
da titularidade para a prestação dos mencionados serviços.

Quanto à energia elétrica, não resta dúvida de que a competência é
da União, nos termos do art. 21, XII, “b”, da Constituição da República.
Apenas para explicitar o quadro normativo no qual a matéria se insere,
vale informar que os serviços de energia elétrica são disciplinados
pela Lei nº 9.427, de 26/12/96, que instituiu a Agência Nacional de
Energia Elétrica, órgão ao qual compete fixar as regras para a
concessão do referido serviço público. A Companhia Energética do
Estado de Minas Gerais – Cemig –, sociedade de economia mista, é a
concessionária responsável pela prestação desse serviço público no
Estado.

A Constituição da República não explicita a titularidade para os
serviços de fornecimento de água. Não obstante, a jurisprudência, a
doutrina e a praxe institucional reconhecem o Município como o titular
da prestação de serviços públicos de saneamento básico. Vale citar a
Adin nº 2.077-3, na qual, em liminar, se reconheceu a
inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado da Bahia
que retirava do Município a titularidade do serviço de fornecimento de
água em determinadas circunstâncias. Entre os juristas que se
dedicaram ao tema, Luís Roberto Barroso (“Saneamento básico:
competências constitucionais da União, Estados e Municípios”.
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 38, n. 153, jan/mar.
2002) e Diogo de Figueiredo Moreira Neto (“Poder concedente para o
abastecimento da água”. Mutações de Direito Administrativo. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 237) sustentam a titularidade do Município
para prestação de tais serviços. A praxe confirma tal entendimento:
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em Minas Gerais, a maioria dos Municípios celebra contrato de
concessão de serviço público a ser prestado pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.

Ora, cabe ao poder concedente regulamentar a prestação do serviço
público, nos termos do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, “in verbis”:

“Art. 29 - Incumbe ao poder concedente:
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a

sua prestação;”.
Poder-se-ia indagar se poderiam as concessionárias oferecer aos

consumidores mais do que o fixado nos contratos de concessão.
Deve-se salientar que as empresas que prestam serviços públicos por
meio de contratos dessa natureza regem-se pelo princípio do
equilíbrio econômico-financeiro, de forma que não é possível atribuir a
elas encargos que possam romper esse equilíbrio. Alega o autor da
proposição em tela que “seria apenas mais um investimento sob sua
responsabilidade, integrado, como os demais, à estrutura de custos
dos serviços prestados”. Ora, a estrutura de custo é a referência
básica para a fixação da tarifa estabelecida no contrato de concessão;
portanto, ela não pode ser ampliada sem que seja revista a
remuneração pelos serviços prestados.

Não se descarta, ainda, a possibilidade de o Estado, com seus
recursos arrecadados por meio de impostos, subsidiar a ampliação
dos serviços públicos prestados pelas concessionárias que integram a
sua administração indireta. Essa alternativa deve, contudo, constar do
orçamento anual, que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 66, III, “I”, da Constituição do Estado.

Por essas razões, o projeto em exame, apesar das nobres intenções
que motivam seu autor, não pode prosseguir em sua tramitação para
ser apreciado quanto ao mérito.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 628/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 123/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 123/2007
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Monsenhor Paulo.

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 123/2007 tem por escopo conceder a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Monsenhor Paulo um terreno com área de 589m²,
localizado na antiga Fazenda Três Córregos, no referido Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, preceitua, no
parágrafo único de seu art. 1º, que o bem destina-se à construção de
quadra poliesportiva e ao atendimento de projetos sociais; e, no art.
2º, o seu retorno ao patrimônio do Estado, se não lhe for dada a
destinação prevista.

A prévia autorização legislativa decorre da exigência contida no art.
18 da Constituição do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

123/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
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Jayro Lessa,  Presidente -  Elisa  Costa, relatora - Sebastião
Helvécio - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 123/2007
(Redação do Vencido)

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 naquele
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
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.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 279/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio Moreira, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o
imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno com a Emenda nº 1, retorna a p roposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Nos termos do § 1º do art. 189 do Diploma Regimental, faremos
constar após a conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 279/2007 visa conceder ao Poder Executivo a

autorização legislativa para doar ao Município de Corinto o imóvel
constituído de um terreno urbano com área de 2.000m², situado na
Rua Casuarina esquina com Rua Petrolino Soares, naquele Município,
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e incorporado ao patrimônio do Estado em 1961 por doação de
particulares, sem a imposição de nenhum ônus.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105, da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por não
acarretar despesas para o erário, não repercute na execução da Lei
Orçamentária.

Em vista dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente por esta Comissão no 1º turno, favorável à aprovação
da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

279/2007 no 2° turno, na forma do vencido no 1º tur no.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 279/2007

(Redação do Vencido)
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 imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado na Rua Casuarina, esquina com Rua Petrolino Soares,
naquele 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.

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 artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 25/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 25/2007, de autoria do Deputado  Ivair Nogueira,

que declara de utilidade pública a Creche Anália Franco - CAF -, com
sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 25/2007
Declara de utilidade pública a Creche Anália Franco - CAF -, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Anália Franco -

CAF -, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 31/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 31/2007, de autoria do Deputado  Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Bicicross – FMBx –, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 31/2007
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Bicicross -

FMBx -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração Mineira de

Bicicross - FMBx  -, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 69/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 69/2007, de autoria do Deputado  Paulo Guedes,

que declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento
Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município de Lontra, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 69/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento

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

Desenvolvimento Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município
de Lontra.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 106/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 106/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Madalena Pereira Jorge a
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escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de
Setubinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 106/2007
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental

localizada no Município de Setubinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Madalena Pereira Jorge a

escola estadual de ensino fundamental situada na Fazenda Soturno I,
no Município de Setubinha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Neider Moreira, relator -

Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
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: Propostas de Emenda à
Constituição nºs 10 a 15/2007 - Projetos de Lei nºs 958 a 987/2007 -
Requerimentos nºs 443 a 453/2007 - Requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira e Arlen Santiago e outros, Padre João e Gustavo
Valadares e da Comissão de Participação Popular (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Política Agropecuária, do Trabalho, de Defesa do Consumidor e de
Saúde e dos Deputados Chico Uejo e Alencar da Silveira Jr. - Registro
de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir
Paraca, Arlen Santiago, Padre João, Doutor Viana e André Quintão -
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Gustavo Valadares; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 42/2007;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão
de Participação Popular (2) e do Deputado Padre João; aprovação -
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. -
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
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Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio
- Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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 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 Gustavo Valadares, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Dos Srs. Aécio Neves, Governador do Estado, e Altino Rodrigues
Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
agradecendo moção de aplauso ao Instituto, encaminhada por meio
do Requerimento nº 117/2007, do Deputado Doutor Viana.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações sobre o impacto financeiro acumulado anual decorrente
do reajuste salarial para os servidores efetivos das Polícias Civil e
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, bem como para os Agentes de
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Segurança Penitenciários e os Agentes de Segurança Socieducativos.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 929/2007.)

Do Sr. Maurício Valadão Reimão de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, e outros, solicitando o atendimento às
reivindicações dos Defensores Públicos do Estado. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, informando a rescisão do Contrato de Repasse OGU/MTUR nº
0169.391-81/2004. (- 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. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade substituto da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia da documentação que
relaciona, referente ao Convênio nº 214/06. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2007
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias o seguinte artigo:
"Art. ... - Ao detentor de função pública das administrações direta,

autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas admitido por prazo determinado, será
assegurado, no ato de sua dispensa, indenização por ano de serviço
prestado ao Estado, correspondente a 200% (duzentos por cento) do
seu vencimento mensal.
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§ 1º - O detentor de função pública indenizado na forma que dispõe
o “caput” deste artigo não poderá ser reconduzido ao serviço público
estadual no prazo de doze meses contados da data da efetiva
indenização, exceto por nomeação em concurso público.".

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Helvécio - Ruy Muniz - Wander

Borges - Gustavo Valadares - Gláucia Brandão - Juninho Araújo -
Delvito Alves - Maria Lúcia Mendonça - Vanderlei Miranda - Antônio
Genaro - Fábio Avelar - Gil Pereira - Ana Maria Resende - Hely
Tarqüínio - Arlen Santiago - Gustavo Corrêa - Doutor Rinaldo - Luiz
Tadeu Leite - Inácio Franco - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Walter Tosta - Dimas Fabiano - Sávio Souza Cruz.

Justificação: Pretende esta proposição inserir na Carta mineira
dispositivo que busca fazer justiça àqueles servidores que atuam por
longos anos no Estado, admitidos por meio de contrato administrativo
por tempo determinado, a quem não são asseguradas garantias
mínimas.

Notadamente no momento em que sobrevêm questionamentos
judiciais sobre a função pública, é inadiável a criação de mecanismo
legal que assegure aos designados que não forem efetivados por
concurso justa indenização pelo tempo de serviço prestado com
denodo e exclusividade ao Estado de Minas Gerais.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 174 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 1º, passando-se o seu parágrafo único a § 2º:
“Art. 174 - (...)
§ 1º - Nos dez dias seguintes ao conhecimento do resultado das

eleições municipais, o Prefeito Municipal designará uma comissão de
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transição de governo, constituída dos responsáveis pelo controle
interno, finanças e administração e demais membros indicados pelo
Prefeito eleito, com vistas a promover o acesso às informações das
contas públicas, aos programas e aos projetos do governo municipal e
a preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editados
imediatamente após a posse.”.

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Helvécio - Ruy Muniz - Wander

Borges - Gustavo Valadares - Gláucia Brandão - Zé Maia - Juninho
Araújo - Antônio Carlos Arantes - Maria Lúcia Mendonça - Delvito
Alves - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda - Eros Biondini - Luiz
Humberto Carneiro - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas - Carlos
Mosconi - Zezé Perrella - Arlen Santiago - Rosângela Reis - Doutor
Rinaldo - Walter Tosta - Inácio Franco - Sávio Souza Cruz - Gustavo
Corrêa.

Justificação: Mostra-nos a lição do célebre italiano Norberto Bobbio
a estreita relação existente entre a transparência e o exato sentido da
democracia. Na verdade, a administração pública contemporânea,
inspirada por conceitos que não toleram “a concentração máxima da
esfera do príncipe”, requer a transparência de todos os seus atos e
fatos, propiciando ao cidadão o pleno conhecimento da coisa pública.
Reflexo desse aspecto, o processo de transição governamental exige
que esse princípio irrenunciável seja plenamente exercitado. Assim, o
passo que se segue à realização das eleições municipais revela a
necessidade de se propiciar condições para que o candidato eleito
para o cargo de Prefeito Municipal receba de seu antecessor todos os
dados e informações necessárias à implementação do programa do
novo governo, mediante a apresentação de demonstrativos, anexos e
adendos informativos da situação financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial do Município. Nesse momento, que exige a
superação de eventuais resquícios do embate eleitoral, é fundamental
que se estabeleçam critérios de convivência harmônica e salutar com
vistas à criação de mecanismos que tornem possível o acesso a todas
as informações relativas à administração pública municipal. Surge,
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então, a alternativa consentânea com o exercicio da democracia, qual
seja, a formação de uma equipe de transição, que visa a propiciar
condições para que o candidato eleito para o cargo de Prefeito
Municipal obtenha todas as informações necessárias à implementação
do novo governo.

A formação da comissão de transição, que com a aprovação desta
proposta passa a ser obrigatória, será um colegiado instituído
mediante ato normativo específico, revestido da atribuição de inteirar-
se do funcionamento e da dinâmica dos órgãos e das entidades que
integram a administração pública municipal. Deverá cuidar, ainda, da
preparação de todos os atos reservados à iniciativa do novo Prefeito
Municipal, que deverão ser editados imediatamente após a posse.

Ao se propor a inserção deste dispositivo no Texto Constitucional,
tem-se o objetivo de coibir eventuais dificuldades que surgem em
decorrência das diferenças circunstanciais do processo eleitoral,
ficando previsto em sede constitucional a institucionalização do
processo de transição governamental no âmbito municipal.

Por tais razões, aguardo dos meus pares aprovação a esta proposta
de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12/2007
Acrescenta dispositivo ao art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 157 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte inciso VIII:
“Art. 157 - (...)
VIII - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as

entidades e todos os órgãos da administração direta e indireta do
Estado a ela vinculados, bem como as fundações e os fundos
instituídos e mantidos pelo poder público.”.

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre
João - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição já havia sido
apresentada na legislatura anterior. O constituinte mineiro não acolheu
o orçamento da seguridade social, que abrangeria os órgãos e
entidades a ela vinculados, bem como as fundações e os fundos
instituídos e mantidos pelo poder público. O orçamento da seguridade
social será responsável pela avaliação dos planos e programas
relativos à previdência social do servidor público estadual e dos
conseqüentes encargos do Tesouro do Estado, com estimativa da
receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro.

O inciso III do § 5º do art. 165 da Constituição Federal já incluiu
expressamente o orçamento da seguridade social na Lei
Orçamentária Anual, distinto do orçamento fiscal e do orçamento de
investimento. Assim, é indispensável incluir o orçamento da
seguridade social na Constituição do Estado, como se fez na
Constituição Federal.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13/2007
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 195 da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 195 - ........................................
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o

Estado deverá garantir, nas escolas públicas, o ensino de
Computação Básica e Noções de Informática em todos os níveis
educacionais e o ensino de Filosofia e de Sociologia no ensino
médio.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre
João - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Justificação: O art. 195 da Constituição Estadual determina que a
educação, dever do Estado e da família, direito de todos, deverá ser
promovida e incentivada com vistas ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Todos nós sabemos que, hoje, para se ingressar no
mercado de trabalho, é necessário o conhecimento básico de
computação e informática. A informatização tornou-se obrigatória ao
crescimento tanto do pequeno comerciante quanto do grande
industrial. Se não levarmos o ensino básico de computação às escolas
públicas, estaremos cerceando ao mais humilde o direito ao
conhecimento e lhe criaremos mais um entrave quando for disputar
uma vaga no mercado de trabalho.

O aluno pobre só poderá aprender computação básica se esta for
introduzida na escola como matéria do ensino fundamental e médio,
com professores técnicos para lecionar. O ensino deverá se pautar
sempre na legislação nacional comum, ditada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, mas, em cada Estado, poderá ser
complementado pelas necessidades regionais, locais, com prioridades
advindas da sociedade, pelos costumes culturais e econômicos. A
computação, dentro de seu amplo enfoque de atividade, é peça
fundamental nos dias atuais de globalização e reestruturação das
atividades econômicas. Levar ao estudante pobre a possibilidade do
ensino desta matéria, dando-lhe a possibilidade de competir com
igualdade no mercado de trabalho, é fator fundamental para o Estado
de Minas Gerais.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
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termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007

Dá nova redação ao art. 273 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 273 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 273 - São estendidas aos Delegados de Polícia as garantias

funcionais inerentes aos Defensores Públicos e aos Procuradores do
Estado, definidas por lei específica.".

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - André

Quintão - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Ângelo - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Maria Lúcia Mendonça - Padre João - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Doutor Rinaldo - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sebastião Helvécio - Roberto Carvalho - Vanderlei
Jangrossi - Wander Borges - Zezé Perrella.

Justificação: Como resultado do seminário legislativo “Segurança
para todos - Propostas para uma sociedade mais segura”, promovido
em 2006, conforme o art. 295 do Regimento Interno desta Assembléia
Legislativa, consolidaram-se inúmeras propostas sobre novas formas
de enfrentamento da violência e da criminalidade em nosso Estado.
Nesse contexto, percebeu-se uma séria inclinação da comunidade em
prol do fortalecimento do trabalho policial de investigação, que
compete às polícias civis dos Estados Federados. Isso,
provavelmente, por força dos bons resultados que se vêem no
governo da União, com o maior investimento e melhor “performance”
da Polícia Federal, correspondente, naquela esfera, às polícias civis.

Com ampla participação da sociedade civil (Conseps, Apacs, igrejas,
Comissões de Direitos Humanos, Ministério Público, Defensoria
Pública, magistratura, movimentos dos negros e de outras minorias,
etc.), as discussões se travaram em cinco encontros regionais de
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natureza propedêutica, aguçando a percepção dos problemas e a
busca de soluções. Articularam-se propostas que foram, finalmente,
lançadas em um grande e último espaço plenário, destacando-se as
20 mais importantes, entre as quais a que determina a inserção dos
Delegados de Polícia no rol das carreiras jurídicas do Estado. Essa
foi, de fato, a segunda proposta de maior votação no colégio e indica a
disposição da sociedade em fazer da ação policial investigativa uma
política pública fundada no direito, equilibrando-se a força legítima do
Estado com os direitos e garantias fundamentais. O suposto
antagonismo entre a ação policial e a promoção dos direitos humanos
não tem fundamento ético nem tampouco técnico, na medida em que
a civilização construiu, pelas ciências jurídicas e pela consciência da
cidadania, instrumentos para o uso proporcional e ponderado da força,
o que exige o reconhecimento do operador do direito como condutor
das funções operacionais de investigação. E este se encarna na figura
do Delegado de Polícia, historicamente nascida na magistratura, mas,
com o tempo, submetida a um indevido controle por interesses
fisiológicos que lhe deturparam a independência técnica, submetendo-
a aos humores da política menor.

O que agora se espera é que o Delegado, operador do direito, tenha
reconhecida sua autonomia técnica, mas sempre com o controle
externo, democrático, constitucionalmente previsto e devido,
sobretudo, à população.

Esta proposta de emenda à Constituição decorre, portanto, de um
trabalho desenvolvido por esta Assembléia Legislativa. Não se trata
de “lobby” ou luta classista dos Delegados de Polícia. Sua inserção
nas carreiras jurídicas é um desejo da população mineira,
demonstrado pela consulta popular em todas as regiões e pela
democrática votação em plenária. Pretende-se, assim, de forma clara
e insofismável, dar o devido tratamento à carreira de Delegado de
Polícia no Estado.

Além de ter como requisito fundamental para ingresso no cargo o de
ser Bacharel em Direito, o Delegado de Polícia é o precursor da
interpretação e aplicação da lei penal e processual penal, em razão,
principalmente, de presidir o inquérito policial nas ocorrências e
notícias-crime levadas às delegacias de polícia. É essencial que se
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considere um aspecto: o Delegado atua num instante de produção
“metajudicial” do direito. Suas decisões repercutem efetivamente na
dosagem jurídica e racional da força que se emprega no ato de
contenção do crime e que tem efeitos dissuasórios no curso da
investigação.

Formalmente, no inquérito policial, a atuação jurídica do Delegado
de Polícia (ratificação de prisões, representações e pedidos jurídicos
diversos, aplicação da fiança, medidas assecuratórias, colheita de
provas, etc.) é toda disciplinada pelo direito constitucional, pelo
Código de Processo Penal e por leis extravagantes, assim como as
atividades do Defensor Público, Juiz, Promotor e advogado durante a
“persecutio criminis”, o que demonstra que a lei dá a cada um desses
operadores do direito prerrogativas e atribuições laborais, limitando,
da mesma maneira, suas atividades. É exigido de todos o bacharelado
em Direito, exatamente para que tenham o conhecimento jurídico para
o exercício de suas funções. Como administradores de unidades
complexas, os Delegados também precisam lançar mão de
conhecimentos aprofundados em direito administrativo, financeiro e
econômico.

Além de operador do direito, o Delegado de Polícia é um gestor
técnico da investigação. Toma-se como investigação o conjunto
descritivo e probante, que se mostra, de um lado, por variáveis das
ciências naturais (derivadas da matemática, química, física e biologia)
e, por outro, das ciências sociais e humanas (derivadas da lingüística,
sociologia, antropologia, etc.).

Autoria e materialidade, como diz o direito. O campo da autoria, ou
melhor, da pesquisa sobre a autoria é igualmente um campo passível
de compreensão e apuração técnica e científica (com base em
métodos de seriação histórica), correspondendo ao ato de analisar
cenários, ouvir pessoas, inter-relacionar versões, ajustar
dialeticamente as evidências, “uni-las” com as evidências materiais e
assim por diante, sendo algo enfeixado naquilo que a teoria do
conhecimento chama de ciência. De resto, a formalização desse
complexo ato investigativo, sempre à luz do direito, é a dimensão
jurídica de afirmação da regularidade dos atos de força que se acham
embutidos em cada passo científico-apuratório. O ato investigativo, ou
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seja, aquele conjunto de atitudes que, sob o método científico
(ciências humanas, sociais e naturais), em regime de
interdisciplinaridade, são consumadas sob o marco jurídico do
garantismo e da técnica processual penal, fazendo-se fundamental a
união homogênea e inseparável do gerenciamento e planejamento do
inquérito investigatório e operações do direito positivo (Delegados); da
coordenação e administração dos procedimentos (escrivães); da
perícia da prova subjetiva/informações (agentes investigadores) e da
perícia da prova material/objetiva (peritos e médicos-legistas). Cabe
ao Delegado conduzir jurídica e tecnicamente a articulação desses
universos de expressão científica que emergem de cada crime sob
apuração.

Conhecido como o "primeiro Juiz da causa" devido às semelhanças
entre as atribuições de um e outro na imparcial presidência de
procedimentos criminais, o Delegado de Polícia não só deve
desenvolver suas atividades jurídicas e investigativas como deve ser o
garantidor dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
em prol de pessoas suspeitas e expressamente incriminadas,
preservando as incolumidades física e psíquica, bem como a
integridade moral, e zelando pela honra da própria condição humana,
que se expõe em cada drama da violência.

Seus conhecimentos jurídicos, adquiridos nas mesmas cátedras do
Defensor Público, do Juiz, do Promotor de Justiça e do advogado, são
importantíssimos para a análise inicial do fato criminoso, por meio do
embasamento da teoria do delito, qualificado pelos estudos do fato
típico e antijurídico. Além disso, exige-se profundo conhecimento das
legislações processuais penais e de direito constitucional, além de
outras áreas ligadas ao crime, como direito comercial (Inquérito
Policial Falimentar); direito tributário (crimes financeiros), direito
administrativo (desvios de conduta de agentes públicos), direito do
consumidor; direito da criança e do adolescente, direito do idoso, Lei
de Tóxicos, Lei de Execução Penal, legislação do meio ambiente, etc.
É inequívoco que o conhecimento dessa complexa teia de disciplinas
só pode ser exigido de um Bacharel em Direito.

O Delegado é ainda um administrativista, porque gerencia uma
unidade policial e diversos servidores públicos (agentes, peritos,
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escrivães, etc.). É um policial porque tem à disposição o uso da força
legítima para minimizar efeitos dos comportamentos criminosos. No
desenvolvimento de sua atividade principal, é um operador do direito,
porque preside investigações, autos de prisão em flagrante e
inquéritos, sob o comando das diversas legislações materiais e
processuais ensinadas nas faculdades de Direito, exigindo sua
exegese.

O Delegado de Polícia, enfim, desenvolve uma atuação que leva à
verdade, que traz a justiça e que promove a paz. É, portanto, um
agente jurídico do Estado, que atua no processo perante a Justiça,
nos mesmos moldes dos Defensores Públicos e dos advogados do
Estado. Essa semelhança de atribuições (operação do direito) entre
Delegados de Polícia, Defensores Públicos e advogados do Estado foi
reconhecida pelo poder constituinte originário, na Constituição mineira
de 1989, em seu art. 273, que, injustamente, foi revogado pelo
constituinte derivado em maio de 2000.

Alguns Estados deste país, como Rio de Janeiro e Piauí,
reconheceram expressamente em suas Constituições a atividade do
Delegado de Polícia como de "carreira jurídica", sendo que outros já
possuem em célere tramitação, em suas Assembléias, projetos que
tratam do mesmo tema, como São Paulo e Rio Grande do Sul, entre
outros.

Essas prerrogativas, expressamente previstas nas Constituições
Federal e Estadual e na legislação ordinária, devem exigir para a
carreira de Delegado de Polícia o mesmo sistema de proteção das
carreiras denominadas "jurídicas", todas elas subordinadas
administrativamente ao Poder Executivo Estadual, já que também é
de caráter essencial à função jurisdicional do Estado.

Apenas as chamadas "carreiras jurídicas" exigem o bacharelado em
Direito e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no
concurso público, o que comprova ser o Delegado de Polícia um
operador das ciências jurídicas, nos mesmos moldes dos Defensores
Públicos e advogados do Estado. Os Delegados, Defensores e
advogados públicos devem ter o bacharelado em Direito para o
exercício de suas funções e, por isso, devem ter tratamento isonômico
no que tange ao reconhecimento de suas carreiras como jurídicas.
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Dessa forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
representados, e ainda em acordo com a simetria que se espera do
atual pacto em que se organiza nossa sociedade, conto com o apoio
dos nobres pares na aprovação desta proposta de emenda à
Constituição do Estado de Minas Gerais.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15/2007
Altera a redação do art. 230 da Constituição do Estado e acrescenta

a ele os §§ 1°, 2°, 3° e 4°.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 230 da Constituição Estadual passa  a ter a seguinte

redação:
“Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, a Assembléia

Legislativa instituirá, como órgão auxiliar do Legislativo, o Conselho de
Comunicação Social do Estado de Minas Gerais, na forma da lei.”.

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

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús Filho - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Eros
Biondini - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Doutor Rinaldo - Rômulo Veneroso - Sebastião
Helvécio - Roberto Carvalho - Vanderlei Miranda - Weliton Prado -
Zezé Perrella.

Justificação: A proposição em exame pretende alterar a redação do
art. 230 da Constituição do Estado, que estabelece que o Estado
instituirá como órgão auxiliar o Conselho Estadual de Comunicação
Social, composto de representantes da sociedade, na forma da lei.
Ressalta-se que a Constituição da República, em seu art. 224, contém
disposição análoga. Com a alteração proposta, pretende-se simetria
de tratamento da matéria no âmbito estadual.

Resta consolidado o entendimento em Comissão Especial
constituída na legislatura passada de que afigura-se mais adequado
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que o Conselho de Comunicação Social fique de fato integrado na
estrutura do Legislativo, e não na do Executivo, tendo em vista
constituir aquele Poder a instância de representação plural da
sociedade, o que favorece o estabelecimento de canais de
interlocução com a sociedade, otimizando o desempenho das
atribuições institucionalmente cometidas ao referido Conselho.

Dessa forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
representados, e ainda em acordo com a simetria que se espera do
atual pacto em que se organiza nossa sociedade, conto com o apoio
dos nobres pares na aprovação desta proposta de emenda à
Constituição do Estado de Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI Nº 958/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.744/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da
Praia - ACBP -, com sede no Município de Barroso.

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

Comunitária do Bairro da Praia - ACBP -, com sede no Município de
Barroso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro da Praia, com

sede no Município de Barroso, é entidade sem fins lucrativos e
cumpre seu compromisso com a sociedade trabalhando para
amenizar a situação das famílias que vivem em estado de
vulnerabilidade e miserabilidade, promovendo a boa convivência entre
moradores por meio de atividades festivas, esportivas, de ação
comunitária, além de desenvolver projetos alternativos voltados para a
geração de renda da comunidade.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que se propõe mediante esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 959/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.419/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do Serviço
de Saúde Mental de João Monlevade - Assume -, com sede no
Município de João Monlevade.

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

Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade - Assume -,
com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação dos Usuários do Serviço de Saúde

Mental de João Monlevade - Assume -, com sede nesse Município, foi
fundada em 28/8/96 e é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivos: cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os seus
sócios; firmar convênios com associações congêneres, autarquias,
entidades religiosas, federais e estaduais, municipais e outras;
promover atividades sociais, culturais e desportivas; fazer cumprir as
deliberações da carta de direitos dos usuários de Santos (dezembro
de 1993).

Trata-se de entidade que se encontra 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.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em
consonância com a Lei nº 15.294, de 6/8/2004, que contém os
requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades da
sociedade civil. Conforme documentação em anexo, comprova-se que
os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas,
que não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas
funções.

A concessão do título declaratório em questão é de extrema
importância para a instituição em epígrafe, pois somente com essa
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documentação ela poderá firmar parcerias com órgãos estaduais e,
dessa forma, alcançar seus objetivos estatutários de maneira mais
eficaz e abrangente.

Por estar dentro dos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para que tal objetivo seja alcançado.

- 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 960/2007
Declara de utilidade pública a Chácara Pedacinho do Céu, com sede

no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Chácara Pedacinho do

Céu, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Chácara Pedacinho do Céu é a

prática da caridade cristã pela assistência social e educativa, dando
abrigo e apoio ao alcoólatra indigente e excluído da sociedade. Além
disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 961/2007
Dispõe sobre reserva de vaga para afro-brasileiros, em peça

publicitária de órgão das administrações públicas direta e indireta do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reservado, para afro-brasileiros, o percentual mínimo

de 40% (quarenta por cento) das vagas referentes a exposição em
peça publicitária de órgão das administrações públicas direta e
indireta do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Este projeto de lei visa à adoção de políticas

afirmativas, tendo em vista o reconhecimento, por parte do governo
brasileiro, na III Conferência Mundial contra o Racismo, a
Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, realizada
em Durban, na África do Sul, em 2001, de que a igualdade jurídica
entre os indivíduos, assegurada constitucionalmente, se mostra
insuficiente para superar o quadro histórico de desigualdade racial no
Brasil.

Conforme estudos do Ipea, em 1999, os negros representavam 45%
da população brasileira, mas correspondem a 64% da população
pobre e a 69% da população indigente. Os brancos são 54% da
população total e correspondem a 36% dos pobres e a 31% dos
indigentes. Isso significa que dos 55.300.000 brasileiros pobres, 19
milhões são brancos, 30 milhões são pardos e 3.600.000 são pretos.
Entre os 22 milhões de indigentes, 6.800.000 são brancos, 13.600.000
são pardos e 1.500.000 são pretos.

Hoje a reserva de vagas vai se tornando uma realidade como, por
exemplo, em relação às instituições públicas e particulares de ensino
superior que aderiram à idéia; entretanto, temos a consciência de que
essa conquista não é inteiramente pacífica. Há os que se opõem,
entendendo que a destinação de um número de vagas para um
determinado segmento da sociedade constitui medida discriminatória;
entendo, no entanto, que a reserva de vagas se reveste de um
significado mais amplo e profundo do que simples facilitação do
ingresso de afro-brasileiros no mercado de trabalho publicitário e da
propaganda em geral.

O aspecto mais relevante da reserva de vagas é a influência sobre
as circunstâncias previamente dadas em que o afro-brasileiro vive e
vai projetando seu próprio futuro: abre-lhe as perspectivas e o
interesse, a ambição por uma mudança de vida, mediante seu próprio
esforço e trabalho em confronto com tudo de desestimulante e
limitante, incutido pelas circunstâncias e por segmentos racistas ou
insensíveis ao problema de discriminação e às suas conseqüências
presentes e futuras.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 962/2007
Dispõe sobre a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS - e Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - na aquisição de automóveis e motocicletas
pelos professores da rede estadual pública de ensino 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 - e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - os automóveis e motocicletas de fabricação
nacional utilizados para o efetivo exercício da função, adquiridos por
professores da rede estadual pública de ensino não contemplados
com vales-transporte ou transporte público gratuito e cujo
deslocamento até o local de trabalho seja superior a 5 (cinco) km do
local de sua moradia.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo
limita-se a um veículo, para cada professor, 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 de
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.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
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Carlin Moura
Justificação: Encontramos em nosso imenso Estado de Minas

Gerais inúmeros professores da rede estadual pública de ensino com
salários muito baixos. Vários deles, para trabalhar, precisam se
deslocar por grandes distâncias, mas não recebem vales-transporte, e
tampouco lhes é fornecido o transporte escolar gratuito. O gasto
mensal do professor com o deslocamento até a escola compromete
ainda mais a renda familiar.

A isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS - é hoje concedida a taxistas, que usam o veículo no trabalho
autônomo privado, e a dificientes 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 e IPVA para corrigir uma injustiça cometida com
nossos professores da rede estadual, que precisam se deslocar a
grandes distâncias para trabalhar, mas não são remunerados a
contento e tampouco contemplados com vales-transporte. Os
professores da rede estadual pública são servidores que não têm à
sua disposição veículos para deslocamento até o local de trabalho.

Nada mais justo e compensatório, portanto, que conceder-lhes a
isenção de ICMS na compra do veículo e a isenção anual do IPVA,
durante o período em que estiverem no efetivo exercício da função, e
que dependam, para tanto, de se deslocar por distância superior a
cinco quilômetros para chegar ao local de trabalho.

Em última análise, quem será beneficiado é o próprio Estado, que se
servirá de uma frota de veículos sem gastar um centavo na sua
aquisição e manutenção. 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 ao transporte de
professores. Ademais, o Estado estaria amenizando a caótica
situação em que se encontram inúmeros professores que não
recebem vales-transporte para irem ao trabalho.

Salienta-se que este tipo de política compensatória vai ao encontro
da valorização do professor e, logicamente, da valorização do ensino
público em nosso Estado. A isenção de ICMS e IPVA para esses
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servidores públicos é na verdade um investimento. O retorno virá sob
forma de maior eficiência no trabalho por eles realizado.

Justifica-se o interstício mínimo de três anos estabelecido para o
benefício, uma vez que o bem adquirido será utilizado
especificamente no exercício da função de professor.

Tendo em vista seus elevados objetivos, estamos certos de que o
projeto de lei aqui apresentado merecerá integral apoio de nossos
ilustres colegas Deputados e Deputadas.

- 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 963/2007
Cria a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com

idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários
mínimos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para

pessoas com idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou inferior a
dois salários mínimos.

Art. 2º - A Carteira Estadual do Idoso de que trata esta lei tem por
finalidade garantir o passe livre no transporte semi-urbano.

Parágrafo único - Considera-se transporte semi-urbano aquele que,
preservando as características operacionais do transporte urbano,
transpõe os limites do Município, ingressando em área do Município
vizinho.

Art. 3º - A Carteira será emitida pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, com o auxílio da Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente - Caade -, sem ônus para o
beneficiário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Desde 1989, os idosos têm direito ao transporte

intermunicipal gratuito. O dispositivo legal que concedeu este direito
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está contido na Lei nº 9.760, de 20/4/89. Esta lei foi regulamentada
pelo Decreto 32.649, de 13/3/91. De acordo com a regulamentação,
para obter o passe livre, o beneficiário deverá estar credenciado na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por indicação da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente – Caade.

Saindo da seara do transporte intermunicipal, já regulamentado por
lei estadual, temos que voltar nossa atenção para as inovações
trazidas pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003).

Com o advento do Estatuto do Idoso, foi nacionalizado o direito à
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos,
entendidos como semi-urbanos aqueles que, preservando as
características operacionais do transporte urbano, transpõem os
limites do Município, ou seja, o ônibus, mesmo urbano, ingressa em
área do Município vizinho.

A gratuidade desse transporte é assegurada para as pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos. Para aqueles que possuem mais de
65 anos, basta apresentar algum documento que comprove a idade.
Mas, para os que possuem idade entre 60 e 65 anos, a lei não
estabelece como será concedida esta gratuidade, deixando a cargo da
legislação local regulamentar sobre estes casos.

“Lei nº 10.741, de 2003
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.”

Logo, para assegurar a gratuidade aos idosos com idade entre 60 e
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65 anos no transporte coletivo público semi-urbano, proponho o
estabelecimento do critério “renda mínima” de até dois salários
mínimos. Desta forma, a legislação estadual estará de acordo com o
Decreto Federal nº 5.934, de 18/10/2006, que determina esse mesmo
critério para o transporte coletivo interestadual.

Por se tratar de transporte coletivo semi-urbano, entendemos que
cabe ao Poder Legislativo Estadual regulamentá-lo, uma vez que um
Município não pode interferir na esfera de outro Município.

É muito importante que o Estado de Minas Gerais assegure aos
idosos todas as oportunidades e facilidades para preservação dos
seus direitos fundamentais, entre eles o direito de locomoção e
transporte.

Portanto, conto com o apoio 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 964/2007
Obriga as instituições financeiras a advertir os usuários de seus

serviços sobre fraudes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as instituições financeiras a advertir os

seus clientes sobre as fraudes mais freqüentes relacionadas ao uso
de seus serviços.

Art. 2º - Para os fins estabelecidos no art. 1º, a instituição financeira
deverá:

I - apresentar informação em destaque junto às instruções de uso de
seus serviços; ou

II - disponibilizar informação em sua página na internet; ou
III - encaminhar correspondência à residência do cliente.
Art. 3º - Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Todos os dias, novas notícias sobre fraudes
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envolvendo talões de cheques e cartões de crédito aparecem na
mídia. E os golpes, que vitimam um grande número de pessoas, se
tornam cada vez mais especializados.

Para diminuir as estatísticas, é fundamental que os clientes das
instituições bancárias conheçam as fraudes e dificultem as ações dos
criminosos.

Dessa forma, o projeto de lei em tela pretende prover mais esse tipo
de informação ao consumidor, para proteção do seu patrimônio
mediante a extinção desses casos de fraude.

- 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 965/2007
Obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos

estabelecimentos que comercializarem álcool líquido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigado o estabelecimento que comercializar álcool

líquido a afixar cartaz de advertência sobre os acidentes que o
produto pode provocar.

Art. 2º - O cartaz a que se refere o art. 1º conterá:
I - imagem de acidente provocado por álcool líquido;
II - advertência, por escrito, sobre o risco de acidentes decorrente do

uso de álcool líquido.
Art. 3º - O cartaz a que se refere o art. 1º será afixado a não mais

que 1m (um metro) de distância do local de exposição do álcool
líquido.

Art. 4º - As despesas de confecção e instalação do cartaz correrão
por conta da empresa comercializadora.

Art. 5º - O não-cumprimento desta lei constitui infração sanitária,
com penalidades previstas conforme a Lei Federal nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977.

Art. 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 120 dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Délio Malheiros
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Justificação: Segundo a Associação Brasileira de Queimados, é
registrado, a cada ano, cerca de 1 milhão de acidentes com
queimaduras no Brasil, e 51% deles referem-se a ocorrências
domésticas. Dentro de casa, são justamente as crianças as maiores
vítimas, e o álcool líquido, o maior causador desse tipo de acidentes.

O produto é considerado um dos principais responsáveis pelos
acidentes domésticos que resultam em vítimas com queimaduras. As
crianças são as principais vítimas. No Hospital João XXIII, por
exemplo, mais de 1.200 crianças são atendidas anualmente no setor
de queimados. Dessas, 25% são vítimas de acidentes provocados por
álcool líquido. O custo de internação ultrapassa R$1.500,00 por dia, e
as lesões são, na maioria das vezes, permanentes.

Dessa forma, certo de que a proibição é instrumento não viável e até
mesmo passível de efeitos contrários aos desejados, desincentivar o
consumidor à compra do álcool líquido é a melhor estratégia para
reduzir o número de acidentes provocados pelo produto.

Em substituição a esse produto existe, atualmente, o álcool gel, que
reduz sensivelmente os riscos de acidente. É o que se depreende dos
dados obtidos entre a publicação da resolução da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, a qual proibiu a comercialização do álcool
líquido e a liminar que permitiu que o produto fosse comercializado.
Nesse período, houve uma redução de 60% dos acidentes causados
pelo álcool.

A informação aos consumidores do álcool líquido irá promover a
redução no seu consumo, reduzindo os acidentes por ele causados.

- 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 966/2007
Dispõe sobre critério de desempate no processo licitatório no Estado

de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público dará preferência a bem ou serviço menos

lesivo ao meio ambiente para fins de desempate nos processos
licitatórios no Estado de Minas Gerais, respeitados os critérios
anteriores estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666,
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de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único - Permanecendo o empate, o estabelecido no

“caput” deste artigo se aplicará à fonte alimentadora dos bens ou dos
serviços empatados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: O efeito das atividades humanas sobre o meio

ambiente aumentou significativamente a partir do início da Revolução
Industrial, no final do século XVIII. Desde então até os dias atuais, o
impacto das atividades industriais, dos grandes aglomerados urbanos
e da expansão da agricultura sobre a biosfera só vem aumentando.

O aumento da preocupação com o meio ambiente exerceu um
grande impacto sobre as atividades empresariais. A partir de meados
da década de 1980, a maioria dos países criou leis ambientais ou
tornou as existentes mais restritivas, regulando as atividades
industriais e comerciais, no que concerne a seus impactos sobre o
solo, a água e o ar. Até mesmo a Constituição incluiu a garantia aos
chamados direitos da terceira geração.

Nesse contexto, é de extrema necessidade que a administração
pública estabeleça critérios objetivos com fins de preferir a aquisição
de bens e serviços menos lesivos ao meio ambiente. A Lei Federal nº
8.666, de 21/6/93, regulou o processo licitatório de forma muito
satisfatória e ensejou até mesmo a possibilidade de revogação da
maior parte das leis estaduais anteriores que versavam sobre a
mesma matéria; no entanto, em atenta análise às disposições desse
diploma, repara-se que, entre os critérios de desempate, não figura
especificamente o impacto ambiental.

Dessa forma, observada a competência concorrente do Estado para
legislar sobre licitação, haja vista que o inciso XXVIII do art. 22 da
Constituição da República determina a competência privativa da União
apenas para regras gerais sobre o assunto, a presente proposição
visa a corrigir esse vício em prol da geração atual e das futuras.

- 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 967/2007
Declara de utilidade pública a Associação Real Cultura Artística -

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

Cultura Artística - Arca -, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Real Cultura Artística - Arca -, com sede

no Município de Campo Belo é sociedade civil com personalidade
jurídica própria, sem fins lucrativos, tendo por finalidade cultivar a arte
musical e iniciativas comunitárias, visando a prestar assistência a
alunos 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.

Ressaltamos a importância da prestação de seu serviços à
comunidade e, 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
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 968/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.284/2006)

Declara de utilidade pública a Aqui Vale - Associação Civil a Serviço
do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados Brasileiros,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Civil a Serviço do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos
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Estados Brasileiros, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Aqui Vale - Associação Civil a Serviço do Vale do

Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados Brasileiros, com sede
no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, tem como finalidade o desenvolvimento de
trabalhos para solução de problemas relativos ao meio ambiente,
trabalho, saúde, esporte, lazer, turismo, formação profissional e
científico, combate à fome e cultura.

Em funcionamento contínuo e regular há mais de um ano e com
uma diretoria composta por pessoas idôneas que não recebem
remuneração, presta serviços à comunidade na área educacional para
seu efetivo desenvolvimento.

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 969/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de Assis,

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

Terapêutica de Assis, com sede no Município de Dores do Indaiá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Comunidade Terapêutica de Assis, com sede no

Município de Dores do Indaiá, é uma entidade civil sem fins lucrativos.
Tem entre suas finalidades a promoção e a reintegração na família e
na sociedade de dependentes químicos, proporcionando-lhes uma
assistência humana integral, com a ajuda de orientadores,
assessores, psicólogos ou médicos, quando necessário. Está em
pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é composta
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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.

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 970/2007
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
programas de recuperação de dependentes químicos no Estado e
altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2006, poderá
ser quitado com desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
das multas e dos juros de mora, desde que o sujeito passivo apóie
financeiramente programa de recuperação de dependentes químicos
no Estado, nos termos desta lei.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo incidirá sobre o
crédito tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho
de 2004, no caso de aplicação dessa lei.

Art. 2º - Poderão ser beneficiados por esta lei programa ou serviço
de atenção, tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional
e redução de danos sociais e à saúde de pessoas com transtornos
decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, realizado no
âmbito hospitalar ou extra-hospitalar, por entidade ou organização
pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria
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ou convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação federal e estadual para o seu funcionamento e
cadastramento.

Art. 3º - Para fazer jus ao desconto de que trata o "caput" do art. 1º
desta lei, o sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as
condições estabelecidos em regulamento, deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;
II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta

por cento) do valor dispensado ao Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do
“caput” importa confissão do débito tributário.

§ 2º - Os valores repassados ao Funpren serão destinados
exclusivamente ao financiamento de programas específicos de
tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos
de que trata esta lei.

§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os
repasses de que trata o § 2º poderão, a critério da Secretaria de
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

Art. 4º - Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” do art. 1º,
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 2º do art. 3º,
não serão devidos honorários advocatícios.

Art. 5º - O sujeito passivo que utilizar indevidamente recursos
decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude ou dolo,
fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do benefício,
sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias, e ao
pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário
dispensado nos termos do “caput” do art. 1º.

Art. 6º - As entidades representativas das associações de
prevenção, tratamento, reinserção social e ocupacional, redução de
danos sociais e à saúde e pesquisa terão acesso à documentação
referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 7º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do
inciso V que segue:
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“Art. 2º - São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas
ou privadas que atuem na área de prevenção, recuperação,
fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e que destinem
recursos para:

(...)
V - a realização de programas de tratamento, redução de danos

sociais e à saúde, reinserção social e ocupacional de dependentes.”.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: O uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas,

tem sido uma preocupação constante de toda a sociedade. O
problema atinge não apenas as famílias dos dependentes, mas
também a todos nós que sofremos com a violência gerada pelo tráfico
de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada à
recuperação desse dependente, uma vez que, além de trazer
benefícios óbvios no âmbito familiar, permite a redução da demanda
por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar
recursos para as instituições responsáveis pelo tratamento de
pacientes com esse tipo de transtorno, ao conceder incentivo fiscal às
empresas que apoiarem financeiramente essas instituições.
Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a
política nacional sobre drogas (arts. 24 e 68 da Lei federal nº 11.343,
de 23/8/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - Sisnad - e prescreve medidas para prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas), bem como com a estadual (art. 5º, V, do Decreto nº 44.360,
de 24/7/2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria o
Sistema Estadual Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o
incentivo previsto incide sobre os créditos tributários do ICMS inscritos
em dívida ativa, não comprometendo, portanto, a arrecadação
corrente do imposto. Além disso, como já aconteceu no passado, a
possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos,
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que em geral são de difícil recebimento.
A alteração do art. 2º da Lei nº 12.642, de 1997, que cria o Funpren,

faz-se necessária para estabelecer como beneficiárias de recursos
desse fundo as entidades que promovam programas de tratamento de
dependentes químicos. Salientamos que essa previsão constitui uma
das diretrizes da Política Estadual sobre Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos
para a solução desse grave problema que aflige toda a sociedade.

- 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 971/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Missionários da Nova

Aliança - CMNA -, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Missionários da Nova Aliança - CMNA -, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A referida entidade, fundada em 2002, possui caráter

beneficente e tem suas ações pautadas por atividades assistenciais.
Dessa maneira, disponibiliza para os seus assistidos abrigos em
estabelecimentos designados como Casas de Maria Rainha da Paz,
visando a proporcionar-lhes um ambiente saudável e atividades que
possam melhorar suas condições de vida e de bem-estar.

Pelos relevantes serviços prestados, 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 do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno

PROJETO DE LEI Nº 972/2007
Institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e de

sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Os hospitais e as maternidades do Estado adotarão
medidas para a identificação do recém-nascido e de sua mãe.

§ 1º - As medidas a que se refere o “caput” deste artigo
compreendem o uso, pelo recém-nascido e pela mãe, de pulseiras
contendo o mesmo número ou código de barras.

§ 2º - O recém-nascido terá, ainda, identificação com o mesmo
número ou código preso por um grampo, denominado de “clamp”, no
cordão umbilical.

Art. 2° - Os hospitais e as maternidades do Estado ficam obrigados a
armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e da criança,
as quais deverão ser preservadas por, no mínimo, vinte anos, em
condições que possibilitem o exame do ácido desoxirribonucléico -
DNA.

Art. 3º - Os hospitais e as maternidades de que trata esta lei terão o
prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei para
adotar as medidas nela previstas.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Fahim Sawan - Eros Biondini.
Justificação: O número de trocas e subtrações de recém-nascidos

em hospitais públicos e privados, maternidades e casas de saúde que
realizam partos vem crescendo vertiginosamente. Estima-se que, a
cada 6 mil partos, temos a ocorrência de uma troca, o que causa
insegurança às futuras mães.

As trocas ocorrem principalmente quando os recém-nascidos são
levados da sala de parto para a sala de assepsia, onde serão limpos e
posteriormente identificados, juntamente com outros bebês. Em meio
a tantos recém-nascidos, torna-se impossível aos funcionários
identificá-los com absoluta precisão. Visando à precisão e ao fim do
perigo de troca é que propomos que a criança seja identificada na
própria sala de parto, na presença de toda a equipe que realizou o
parto, por meio do “clamp” que será preso ao cordão umbilical e que
somente se soltará quando o coto umbilical do recém-nascido cair, ou
seja em quatro ou cinco dias, quando provavelmente ele e a mãe já
estarão em casa.

Cumpre dizer que o sistema atual de identificação usa pulseiras em
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mães e recém-nascidos, porém muitas vezes as identificações são
inscritas em tiras de papel e inseridas no interior das pulseiras. Temos
de ressaltar que esse papel pode soltar-se e, nesse caso, teremos
bebê com pulseiras, mas não saberemos a identidade da mãe, por
isso a nossa proposta muda também essas pulseiras, que devem
estar seqüencialmente numeradas, contendo o mesmo número para
mãe e para os recém-nascidos.

Por fim, recomendamos a insatalação dos bancos de DNA para
corrigir casos em que não possamos realmente evitar a troca ou até
mesmo a subtração de recém-nascidos, já que por determinação
judicial poderão ser realizados exames no material genético de todos
os bebês que nascerem no mesmo dia, possibilitando assim a
identificação real do recém-nascido e de sua mãe.

Tal identificação se torna de suma importância - quando há a
ocorrência de doenças congênitas que necessitem da identificação
dos pais. Lembramos ainda que o armazenamento de DNA nos dias
de hoje é um processo bastante simples, pois basta que seja realizada
coleta de gotas de sangue num pequeno papel-filtro, que
posteriormente será catalogado e armazenado em lugar de baixa
temperatura e umidade.

Pelas razões expostas, solicitamos aos nossos pares o apoio à
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 973/2007
Institui diretrizes para a medição individualizada do consumo de

água nas edificações prediais verticais ou condominiais, residenciais,
comerciais e de uso misto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os consumidores de água fornecida por sistemas públicos

de abastecimento que façam parte de edificações prediais verticais ou
condomínios, instituídos de conformidade com a Lei Federal de
Condomínios, poderão requerer do prestador desses serviços que
seja efetuada a medição individualizada do respectivo consumo,
desde que observadas as disposições aqui estabelecidas.
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Art. 2º - A instalação de medidores individuais em edificações
prediais ou condomínios desobriga o consumidor da cobrança da
água consumida por fração ideal, calculada em relação ao conjunto da
edificação.

§ 1º - A implantação individual dos hidrômetros não dispensa a
medição do consumo global, para a apuração do consumo da área
comum da edificação predial.

§ 2º - Considera-se consumo da área comum a diferença entre o
consumo de água global aferido pelo hidrômetro instalado no ramal de
entrada do condomínio e o somatório do consumo de todas as
unidades autônomas, para o mesmo período.

§ 3º - Considera-se consumo individual a medição aferida em cada
unidade autônoma, seja residencial, comercial ou de uso misto.

Art. 3º - Cada unidade autônoma pagará o valor referente ao seu
consumo individual acrescido do valor correspondente ao rateio do
consumo da área comum, nos termos do § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 4º - O hidrômetro individual será instalado em área comum e de
fácil acesso, tanto para a leitura quanto para a manutenção e
conservação.

Art. 5º - As novas edificações prediais poderão prever, na planta
hidráulica, a possibilidade de instalação de hidrômetro para a aferição
do consumo de água global do condomínio e de instalação de um
hidrômetro por unidade autônoma, para a aferição do consumo
individual, de acordo com as disposições desta lei, as portarias
expedidas pelo Inmetro sobre a matéria e as demais disposições
legais e técnicas aplicáveis.

Art. 6º - As adaptações das instalações para medição individualizada
deverão ser realizadas por conta e às expensas do interessado e
obedecer aos padrões e critérios técnicos definidos pela operadora
dos serviços públicos de abastecimento de água no Município.

Art. 7º - A manutenção e conservação das instalações do sistema
individualizado é de responsabilidade do interessado, competindo à
prestadora dos serviços a manutenção e conservação dos
hidrômetros, bem como os procedimentos de leitura e cobrança pelos
serviços prestados.

Art. 8º - Nas edificações prediais ou condominiais, deverá ser
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garantido o livre acesso do prestador dos serviços aos hidrômetros
para a realização dos procedimentos rotineiros de leitura, manutenção
e conservação.

Art. 9º - Os prestadores de serviços promoverão as necessárias
adequações em seus regulamentos de serviços no prazo de cento e
oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Fábio Avelar - Adalclever Lopes.
Justificação: Este projeto de lei, que temos a honra de submeter à

análise e consideração de nossos ilustres pares desta augusta Casa
Legislativa, tem como finalidade corrigir distorções em relação ao
efetivo consumo e ao valor pago pela água, conferindo assim aos
consumidores maior controle, economia e, sobretudo, a utilização
adequada e responsável do recurso esgotável e essencial à vida, que
é a água.

Primeiramente, cabe destacar o permissivo constitucional para que
esta Casa se pronuncie sobre a matéria, pois a Constituição Federal
prevê, em seus arts. 23 e 24, que é competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e
da assistência pública, proteger o meio ambiente e promover a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, a
defesa do solo, dos recursos naturais e do meio ambiente e o controle
da poluição.

No mérito, a justiça na cobrança pelo uso da água é o fator maior
que impulsiona a implementação da medição individual em edifícios
de apartamentos. Como as unidades habitacionais não têm o mesmo
número de habitantes, fica claro que o rateio da conta total de água
pelo número de apartamentos não se constitui na maneira mais justa
e equilibrada para o consumidor.

Além disso, tal modelo - ultrapassado - incentiva a ação de pessoas
despreocupadas com os recursos hídricos, que utilizam este insumo
tendo em mente que seu desperdício será rateado por todos.

O sistema tradicionalmente utilizado para a medição de água nos
apartamentos de edifícios multifamiliares é injusto em virtude de a
cobrança dos serviços ser efetuada pelo consumo médio, obtido
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através do volume registrado no hidrômetro do ramal predial do
edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos. Além de
injusto socialmente, ele não incentiva a redução do desperdício de
água, visto que, mesmo que o usuário seja cuidadoso e tenha
procedimentos compatíveis com a economia de água, isto não se
reflete diretamente na sua conta de água e esgotos.

Assim sendo, independentemente do consumo individual real de
cada apartamento, tenha ele 1 ou 10 pessoas, sempre a cobrança dos
serviços é feita de forma igual. E, o que é mais grave, mesmo que o
consumidor viaje de férias e mantenha o apartamento fechado,
sempre pagará como se estivesse normalmente consumindo.

Com o sistema de medição tradicional, o usuário normalmente não
se sente motivado a reduzir seu consumo, não é motivado para a
utilização racional da água, e, como resultado, o consumo do edifício
fica 30% maior, chegando este aumento algumas vezes a alcançar até
40% do consumo necessário.

Podemos comparar o sistema de medição global tradicionalmente
utilizado nos edifícios à instalação de um hidrômetro na entrada da
rede que abastesça um bairro hidraulicamente isolado, com a
cobrança de todas as contas pela média de consumo, o que levaria a
grandes injustiças.

Do lado do usuário, a medição individual do consumo de água nos
apartamentos induz a mudança de hábitos de consumo, favorecendo,
assim, a redução do desperdício. Outro fator importante é que o
consumidor sente-se menos injustiçado, já que pagará por seu
consumo real.

Por outro lado, os custos crescentes da água, no Brasil, têm tornado
necessária uma metodologia de cobrança mais justa, razão pela qual
muitos Estados e Municípios já regulamentaram a exigência de
instalação de hidrômetros em apartamentos, como é o caso das
cidades de Olinda, São Paulo, Porto Alegre e Vitória.

Técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA - afirmam que, "além
de economizar de 17% a 25% nas contas de um condomínio, a
instalação da medição individualizada reduz o desperdício e estimula
o uso racional, pois acaba com o rateio do consumo total do prédio
entre todos os condôminos, garantindo que cada morador saiba o
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valor exato de seu consumo".
Na proposição que apresentamos, não está em questão nenhum

aspecto ligado ao fornecimento direto de água aos condomínios já
existentes. Pretende-se que o fornecimento de água aos condomínios
em geral continue o mesmo, através do trabalho da Copasa-MG ou de
outras empresas concessionárias em atividade nos Municípios deste
Estado.

Fica bem claro na proposição ora apresentada que não se trata de
alteração das condições de concessão de serviços de abastecimento
de água aos usuários da rede pública, e, sim, apenas, das condições
de edificação, para que medidores individuais sejam instalados nas
unidades autônomas de condomínios, em local de fácil acesso,
conjuntamente com o medidor do consumo global das edificações,
para a apuração do consumo da área comum.

A palavra de ordem é racionalizar o uso do bem mais precioso
existente na Terra. Vejamos alguns dados sobre os mananciais
aqüíferos nela existentes.

Hoje, metade da população mundial (mais de 3 bilhões de pessoas)
enfrenta problemas de abastecimento de água. Muitas fontes de água
doce estão poluídas ou simplesmente secaram. Recife, Capital de
Pernambuco, é submetida durante vários períodos do ano a um
racionamento rigoroso; em outros períodos, não tem água. O
racionamento também já chegou a São Paulo, podendo atingir 3
milhões dos 10 milhões de habitantes da Capital paulista.

Da água existente no Planeta Terra, 97% é salgada (mares e
oceanos), 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% é água
doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. Portanto,
existe apenas 1% da água total, distribuído desigualmente pela Terra,
para atender a mais de 6 bilhões de pessoas (população mundial). E
essa pequena quantidade de água está ameaçada.

É possível viver sem água? É evidente que não. Então, a saída é
fazer um uso racional deste recurso precioso e finito. A água deve ser
usada com responsabilidade e parcimônia. Para os consumidores,
isso também significa menos dispêndio de dinheiro, pois a conta de
água no final do mês será menor. O mais importante, no entanto, é
despertar a consciência para a contribuição efetiva com vistas à
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redução do risco de matarmos a nossa fonte de vida, a água.
A imensidão do Brasil fez e ainda faz muitos pensarem que todos os

recursos naturais são inesgotáveis. Ledo engano. Se a questão não
for bem debatida e cuidada, poderá acarretar graves prejuízos e ainda
comprometer a sobrevivência das gerações futuras.

Não é à toa que técnicos, especialistas, estudiosos e governos de
todas as partes do mundo estão preocupados com o futuro do nosso
planeta. O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de
Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, e o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor - Idec - colocam o assunto em discussão e
dão as sugestões para que todos possam iniciar a mudança.

No âmbito mundial, foi editada a Declaração Universal dos Direitos
da Água, que reza:

"1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente,
cada povo, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente
responsável aos olhos de todos.

2 - A água é a selva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de
vida e de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não
poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a
cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos
fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no
art. 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável
são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser
manipulada com racionalidade, preocupação e parcimônia.

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da
preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem permanecer
intactos e funcionando normalmente, para garantir a continuidade da
vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da
preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

5 - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores;
ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua
proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação
moral do Homem para com as gerações presentes e futuras.

6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor
econômico: é preciso saber que ela é, algumas vezes, rara e
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dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do
mundo.

7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem
envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com
consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação
de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas
atualmente disponíveis.

8 - A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que
a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo Homem nem
pelo Estado.

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de
sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e
social.

10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a
solidariedade e o consenso, em razão de sua distribuição desigual
sobre a Terra".

No Brasil, o Dia Mundial da Água: Desafios do Uso Racional dos
Recursos Naturais possibilitou que, no início de 2006, o Ministério do
Meio Ambiente apresentasse à sociedade o Plano de Águas do Brasil.
Elaborado ao longo dos três últimos anos, o Plano Nacional de
Recursos Hídricos - PNRH - foi lançado oficialmente no dia 3/3/2007,
definindo metas para o destino da água no Brasil até 2020. O
documento se baseia na divisão hidrográfica brasileira para a
elaboração de diagnósticos e definição de metas e programas de
investimento e de educação ambiental. O PNRH também aponta a
necessidade do uso sustentável da água em diversos setores, tais
como indústria, agricultura, setor elétrico e saneamento, e pelo próprio
cidadão.

A falta de saneamento básico, juntamente com o uso inadequado da
água na agricultura - considerada pela ONU a principal ameaça às
reservas de água doce do planeta -, aparecem no Plano como os
principais vetores da degradação dos recursos hídricos brasileiros. O
Brasil é um dos primeiros países a concluir seu plano de gestão de
águas, recomendação da Organização das Nações Unidas na agenda
da Cúpula de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável (Rio



1554

+ 10) e para as Metas do Milênio.
O PNRH se propõe a reduzir as disparidades regionais e a

potencializar as oportunidades de desenvolvimento no País, que
abriga em torno de 12% das reservas de água potável do planeta. O
Brasil, embora privilegiado em suas condições hídricas, vivencia
situações de extremo contraste entre suas populações, como as de
escassez de água no semi-árido e de abundância na região
amazônica. Na análise de José Euclides Stipp Paterniani, professor da
área de Engenharia Agrícola da Unicamp e Conselheiro do Pró-Terra,
"os gestores do Plano terão de desenvolver programas que reduzam a
desigualdade de disponibilidade hídrica, pois a falta de água ainda é o
maior entrave para o desenvolvimento de diversas regiões do País",
afirma Paterniani.

O desafio de gerir os recursos hídricos brasileiros exigirá uma
atuação intensa por parte do governo. "Serão necessárias políticas de
uso e conservação dos mananciais, tanto superficiais quanto
subterrâneos, visando garantir ao País disponibilidade hídrica
adequada para seu desenvolvimento e, eventualmente, para poder
‘exportar’ esse recurso, como forma de aumentar as divisas do Brasil,
sempre, evidentemente, baseado no conceito da sustentabilidade”,
afirma o Conselheiro.

Para o professor, existem algumas alternativas para essa questão.
"O ideal é que o governo invista em programas educacionais e em
investimentos de grande porte em obras de revitalização e
transposição de mananciais, sempre respaldado por embasamentos
técnicos, econômicos e ambientais", defende Paterniani.

A instalação da tubulação horizontal encarece um pouco a obra,
mas esse custo se paga rapidamente com a redução do consumo de
água e, conseqüentemente, de energia elétrica, o que se refletirá num
valor de condomínio mais baixo. No médio prazo, a medição individual
representará um diferencial importante na venda de imóveis.

No Brasil, a solução chega com 20 anos de atraso em relação à
Alemanha, por exemplo. A instalação de hidrômetros individuais em
cada apartamento acaba com distorções, como o pagamento de
tarifas iguais para um condômino que mora sozinho e para uma
família de, digamos, cinco pessoas.
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Estudos mostram que, quando a medição passa a ser por unidade,
os usuários reduzem o desperdício de água, o que resulta em uma
diminuição de 20% no consumo. Essa redução se deve também à
maior facilidade na detecção de vazamentos. Atualmente, o consumo
indiscriminado de água representa de 10% a 12% no preço das taxas
condominiais.

Assim se manifesta Benjamin Souza da Cunha, Vice-Presidente do
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo - Secovi-SP -:
"Registramos uma mudança de comportamento: o fato de cada um
pagar individualmente sua conta inibe o desperdício, o que pode gerar
mais economia".

Hoje, em todo o País, na maior parte dos edifícios, a medição do
consumo de água dos apartamentos é feita coletivamente, ou seja,
todo o gasto do edifício é rateado entre os condôminos, o que
escamoteia o desperdício. "Além do mais, existe muita injustiça no
rateio das despesas. Ninguém quer pagar pelo desperdício ou pelo
uso excessivo do vizinho", afirma Benjamin Souza da Cunha. "A
implantação de medições individuais poderia trazer um pouco mais de
justiça a esse processo", complementa.

Podemos destacar como objetivos específicos da medição individual
de água em apartamentos os efeitos obtidos com esta metodologia, a
seguir listados: redução do desperdício de água; redução do consumo
de energia elétrica pela redução do volume bombeado para o
reservatório superior; contas de água e esgotos dos apartamentos
baseadas em consumos reais; identificação de vazamentos de difícil
percepção; maior satisfação dos usuários e redução do volume
efluente de esgotos, com benefícios ecológicos.

Do ponto de vista do consumidor: pagamento proporcional ao
consumo, ou seja, um apartamento que só tenha um consumidor não
pagará o mesmo que aquele que possua 6, 8 ou 10 pessoas; o
usuário não pagará pelo desperdício dos outros; um usuário bom
pagador jamais terá a sua água cortada pela irresponsabilidade dos
maus pagadores; redução do pagamento da conta de água, em
alguns casos de até 50%; redução do consumo do edifício em até
30%; possibilidade de localizar vazamentos internos nos
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apartamentos, os quais, às vezes, levam meses e até anos para
serem identificados; maior satisfação do usuário, já que ele passa a
controlar diretamente a sua conta de água.

Do ponto de vista da concessionária: redução do índice de
inadimplência, pois somente é cortada a água dos maus pagadores, e,
na prática, estes passam a ser bons pagadores; redução do consumo
de água, que pode atingir 30%; redução do número de reclamações
de consumo, refletindo-se numa melhor imagem perante a população.

Do ponto de vista dos construtores e projetistas: em projetos
elaborados criteriosamente para a medição individualizada de água, a
economia nas instalações hidráulicas situa-se próximo a 22%; maior
facilidade de venda dos apartamentos com medição individualizada de
água.

Do ponto de vista da comunidade em geral: preservação dos
recursos hídricos, com reflexos positivos para o meio ambiente e o
ecossistema.

Diante dos inúmeros benefícios acima relacionados, esperam os
signatários poder contar com o apoio dos pares para a aprovação
desta matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 974/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.861/2005)

Dá a denominação de Dr. José da Silva Ferreira à ponte localizada
no Km 13 da estrada Rio Preto-Barreado, que liga o Município de Rio
Preto ao de Valença (RJ).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A ponte localizada no Km 13 da estrada Rio Preto-Barreado,

que liga o Município de Rio Preto ao de Valença (RJ), passa a
denominar-se Ponte Dr. José da Silva Ferreira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Gil Pereira
Justificação: Dr. José da Silva Ferreira, filho de Leonel da Silva

Ferreira e Josefina da Silva Ferreira, nasceu em 1º/4/12, em Rio
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Preto. Formou-se em Direito, exercendo a profissão gratuitamente.
Foi casado duas vezes. No primeiro matrimônio, com Maria da Silva

Ferreira, teve 4 filhos. No segundo matrimônio, com Maria Thereza
Machado Ferreira, teve 15 filhos e 1 filho de criação, num total de 20
filhos.

Muito conhecido na região, foi Prefeito de Rio Preto por dois
mandatos: 1948-1950 e 1959-1962, além de Vereador por cinco
mandatos: 1951-1954, 1955-1958, 1967-1970, 1971-1972 e 1983-
1988.

Em sua gestão de Prefeito, em 1949, foi construída a ponte que liga
os Municípios de Rio Preto a Valença (RJ), sendo essa a obra que
mais destacou sua administração, dada a importância da ponte para o
escoamento da produção.

Por sua trajetória política, por ser homem pacífico e por suas raízes
de produtor rural, é pessoa querida na comunidade, e emprestar à
ponte o seu nome será homenagem justa.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa
a este 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 975/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.906/2005)

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Escola de
Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no Município de
Uberaba.

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

e Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no
Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Associação Recreativa e Escola de Samba

Acadêmicos de Santa Maria foi constituída em 23/3/87, no Município
de Uberaba, sendo uma sociedade civil, sem fins lucrativos, já
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declarada de utilidade pública municipal por meio da Lei nº 5.698, de
21/11/95, que tem por finalidade a promoção do carnaval de rua,
assim como eventos sociais, como bailes, “shows” e festas junto à
comunidade sambista uberabense, para favorecer a união e a
organização de seus membros.

Produzindo uma das mais genuínas manifestações populares do
País, o carnaval, festa que promove integração social e harmonia na
teia social, a entidade se esforça para manter a tradição e estabelecer
meios e instrumentos que viabilizem o evento para os seus
associados e para a comunidade onde atua.

A manutenção das raízes culturais é prioridade para a entidade, ao
levar em consideração a expectativa da comunidade de Uberaba
sobre os festejos.

Na consolidação de suas aspirações, a entidade procura novos
aliados nessa trajetória, com a finalidade de promover, com maior
êxito, a continuidade e ampliação de suas atividades artísticas,
culturais, musicais e folclóricas, razões pelas quais a Associação
Recreativa e Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria
apresentou a documentação disposta em lei para a obtenção da
utilidade pública estadual.

Pela relevância desses trabalhos para seus membros e pela
importância dessa atividade para a integração do carnaval da cidade e
sendo uma entidade que vêm realizando trabalhos de suma relevância
na comunidade onde atua, apresentando todos os requisitos legais
dispostos na Lei nº 12.972, de 27/7/1998, alterada pelas Leis nº
15.294, de 5/8/2004, e nº 15.430, de 3/1/2005, que dispõem sobre a
declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares
na aprovação do projeto 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 976/2007
Declara de utilidade pública a Associação Universal Salve a

Natureza - Usan -, 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 Universal
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Salve a Natureza - Usan -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Inácio Franco
Justificação: A referida Associação tem como objetivo a defesa dos

recursos naturais, atuando na preservação da biodiversidade e de
áreas ecologicamente importantes, bem como na criação de unidades
de conservação.

Por meio de estudos e pesquisas, divulga as causas dos problemas
ambientais e as opções para sua solução dentro de processos de
desenvolvimento ecologicamente sustentáveis.

Na área de assistência social, defende a saúde da infância e da
adolescência, assim como desenvolve atividades voltadas para a
educação, destinadas a pessoas carentes e a portadores de
necessidades especiais.

Estimula, ainda, parcerias com instituições que compartilham de
seus interesses e busca provocar nos diferentes segmentos sociais
solidariedade à sua causa.

- 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 977/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.195/2006)

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Teatro e Dança
Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.

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

Teatro e Dança Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: O Grupo de Teatro e Dança Máscaras, sediado em

Guaranésia, com personalidade jurídica própria, fundado em 1º/7/93,
inicialmente com a denominação de Teatro Experimental de
Guaranésia - TEG -, vem desenvolvendo importantes atividades no
âmbito social e cultural, mantendo intercâmbio com outros grupos
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teatrais do Estado. Conforme atestado anexo, vem cumprindo sua
finalidade socioeducacional e cultural, sendo que os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, exercem gratuitamente suas
funções.

Por sua importância e com base na Lei nº 12.972, de 27/7/98,
alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005, conto com o apoio dos
nobres pares para que a entidade 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 978/2007
Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamentos psicológico e social junto às famílias de vítimas de
acidentes naturais, calamidades e eventos de grande proporção.

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

acompanhamentos psicológico e social junto às famílias das vítimas
de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande proporção.

Parágrafo único - As ações de que trata o “caput” deste artigo
poderão ser implantadas no âmbito de programa governamental que
tenha por objetivo o incremento das atividades relacionadas com o
Gabinete Militar do Governador do Estado, notadamente aquelas
ligadas à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, observadas as
condições estabelecidas em regulamento.

Art. 2º - As ações de acompanhamento psicossocial de que trata o
art. 1º compreendem:

I - elaboração e execução de atividades que visem ao
monitoramento psicológico como auxílio no tratamento e na
amenização de traumas eventualmente ocasionados;

II - elaboração e execução de atividades com vistas ao
assessoramento assistencial no decorrer de situações sociais
problemáticas, para o devido encaminhamento aos órgãos
competentes;

III - realização de pesquisas de naturezas social e familiar para
cadastramento da população afetada;

IV - proposta, execução e avaliação de atividades de promoção da
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integração entre o atendimento psicossocial e as atividades de defesa
civil;

V - proposta, execução e avaliação de atividades comunitárias de
solidariedade.

Art. 3º - São diretrizes para a execução das ações de
acompanhamento social:

I - articulação entre os setores do Estado e os demais entes
federados, de forma a garantir a eficácia das ações;

II - articulação com instituições privadas, notadamente as de caráter
assistencial e as organizações comunitárias locais.

Art. 4º - O desenvolvimento das ações de trata esta lei respeitará o
disposto nas Leis nº 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de
26 de maio de 1993, nas Leis Delegadas nºs 51, de 21 de janeiro de
2003, e 132, de 25 de janeiro de 2007, e nos Decretos nºs 19.077, de
12 de fevereiro de 1978, e 43.424, de 10 de julho de 2003,
observadas as atribuições e competências disciplinadas pelo Sistema
Nacional de Defesa Civil - Sindec.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O Governo Federal, ao editar o Decreto nº 5.376, de

17/2/2005, revogando os Decretos nºs 895, de 16/8/93, e 4.980, de
4/2/2004, reformulou as diretrizes nacionais para fins de planejamento
e execução das atividades de defesa civil, organizando o Sistema
Nacional de Defesa Civil - Sindec - e o Conselho Nacional de Defesa
Civil - Condec.

Dessa forma, a União, ao exercitar sua competência privativa para
legislar sobre as atividades de defesa civil, nos termos do art. 22,
XXVIII, da Constituição da República, visou a planejar e promover a
defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as
secas e as inundações, de acordo com o art. 21, XXIII, também da
Carta Magna.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, tem buscado adequar, nas
áreas de sua atuação, com base nos arts. 144, §§ 5º e 6º, da Lei
Maior, e 66, III, “a”, da Carta mineira, além do disposto na recente
legislação federal, as Leis nºs 7.157, de 7/12/77, e 11.102, de 26/5/93,
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às Leis Delegadas nºs 51, de 21/1/2003, e 132, de 25/1/2007, assim
como o Decreto nº 19.077, de 12/2/78, com a edição do Diploma nº
43.424, de 10/7/2003.

Assim, Minas pretende alinhar-se à nova ordem implementada com
estruturação do Sindec, naquilo que se refere às atribuições e às
competências delegadas ao Estado, com relação à coordenação e à
execução de ações de defesa civil, como a manutenção de
informações, a elaboração de planos e programas, a obrigação de
previsão de recursos orçamentários como contrapartida às
transferências de recursos da União, a capacitação de recursos
humanos, a execução, a distribuição e o controle de suprimentos
alimentares e a proposição de decretação ou homologação de
situação de emergência e de estado de calamidade, em estrita
observância dos critérios estabelecidos pelo Condec.

Ocorre que nesse tempo, tanto a União quanto o Estado de Minas
Gerais, ao editarem ou promulgarem diplomas legais relacionados
com as atividades de defesa civil, não dispuseram, de maneira
explícita, em nenhum deles, sobre matéria condizente às ações e às
atividades de acompanhamentos psicológico e social junto às famílias
das vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande
proporção.

A exemplo do disposto no Decreto Federal 1.080, de 8/3/94, que
regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas, há
somente previsão de destinação para suas aplicações nas prestações
de ordem material às vítimas e aos trabalhos de recuperação da infra-
estrutura atingida, uma vez que menciona, de forma taxativa, em seu
art. 1º, alíneas “a” e “b”, e respectivos itens, o seguinte:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - (...)
a) suprimento de:
1- alimentos;
2 - água potável;
3 - medicamentos, material de penso, material de primeiros socorros

e artigos de higiene individual e asseio corporal;
4 - roupas e agasalhos;
5 - material de estacionamento ou de abrigo, utensílios domésticos e
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outros;
6 - material necessário à instalação e operacionalização e

higienização de abrigos emergenciais;
7 - combustível, óleos e lubrificantes;
8 - equipamentos para resgate;
9 - material de limpeza, desinfecção e saneamento básico

emergencial;
10 - apoio logístico às equipes empenhadas nas operações;
11 - material de sepultamento;
b) pagamento de serviços relacionados com:
1 - desobstrução, desmonte de estruturas definitivamente

danificadas e remoção de escombros;
2 - restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais;
3 - outros serviços de terceiros;
4 - transportes;
c) reembolso de despesas efetuadas por entidades públicas ou

privadas prestadoras de serviços e socorros”.
Com tal entendimento, aspectos como o psicológico e o de

assistencial social, de suma importância no amparo às famílias das
vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande
proporção, foram preteridos, pois não foram abordados, em momento
algum, pelos legisladores, que somente se dedicaram ao atendimento
emergencial de caráter material, não menos importante, mas
esqueceram dos piores momentos que envolvem a ocorrência de um
fato trágico: os que vêm depois.

Este projeto, ao “autorizar o Poder Executivo a desenvolver ações
de acompanhamentos psicológico e social junto às famílias de vítimas
de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande proporção”,
não objetiva preencher as lacunas deixadas pelos governos federal e
estadual, ao disporem sobre as ações de defesa civil, invadindo
competências legislativas federal nem estadual, mas chamar a
atenção para a importância do “monitoramento psicológico.”; e do
“assessoramento assistencial” para aqueles que, além de sofrerem a
perda dos entes queridos e, na maioria das vezes, do próprio lar,
amargam a dor e o desespero, causados pela incerteza do futuro.

E como tais tragédias atingem, em grande parte, pessoas humildes,
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que têm sua situação agravada pela desinformação, uma vez que não
possuem os conhecimentos técnicos necessários à tomada de
providências legais, junto aos órgãos públicos, sentem-se ainda mais
perdidos e desamparados.

A iniciativa, ao propor tal discussão, intenciona alertar os
organismos governamentais competentes acerca da necessidade de
se atentar também ao aspecto humano, que, sem dúvida alguma,
pode e deve ser considerado, quando da prestação dos serviços de
defesa civil, no atendimento às tragédias causadas por acidentes
naturais, calamidades e outros eventos de grande proporção.

Assim autorizado e julgando necessário, o Poder Executivo poderá,
a qualquer tempo, com programas e projetos específicos,
regulamentar o desenvolvimento de ações de acompanhamentos
psicológico e social junto às famílias das vítimas, em complemento às
atividades de defesa civil, respeitando as normas federais e estaduais
vigentes.

Por essas razões, conto 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 979/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

Sebastião do Rio Verde, com sede no Município de São Sebastião do
Rio Verde.

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

Comunitária São Sebastião do Rio Verde, com sede no Município de
São Sebastião do Rio Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Comunitária São Sebastião do Rio

Verde, com sede no Município de São Sebastião do Rio Verde,
entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter
educacional, cultural e assistencial, visa a, entre outros objetivos,
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promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
desenvolvendo programas de promoção da saúde, da educação, do
lazer e do 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 se encontra legalmente amparado e obedece às
exigências de 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 do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 980/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.673/2006)

Declara de utilidade pública o Serviço Assistencial Quita Guimarães
Tolentino - Projeto Prosseguir -, do Município de Cláudio.

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

Quita Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir -, com sede no
Município de Cláudio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe atende a todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. O Serviço Assistencial Quita Guimarães
Tolentino - Projeto Prosseguir - tem como objetivos e finalidades
estatutárias abrigar, alimentar e educar crianças e adolescentes, ainda
oferecendo educação religiosa, cursos profissionalizantes,
promovendo a integração nos âmbitos cultural e esportivo.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 981/2007

Declara de utilidade pública a Obra Social Paróquia São Benedito,
com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.1º - Fica declarada a utilidade pública da Obra Social Paróquia

São Benedito, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: A Obra Social Paróquia São Benedito, constituída em

11/11/93, é uma entidade sem fins lucrativos que oferece à
comunidade local atendimento a crianças e adolescentes; apoio ao
desenvolvimento cultural, assistência educacional e assistência à
saúde gratuitamente. Busca ainda assessorar e coordenar a ação
social da Paróquia São Benedito visando à evangélica promoção da
pessoa humana e da justiça social. Cumpridos todos os requisitos
formais, contamos com o apoio desta Casa para que seja reconhecida
também pelo poder público a nobreza desse trabalho.

- 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 982/2007
Dispõe sobre atendimento médico de urgência aos policiais civis e

militares, Bombeiros Militares e Agentes de Segurança Penitenciários
na hipótese de lesão ou ferimento ocorrido em decorrência do estrito
exercício de suas funções.

 A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Aos policiais civis e militares, Bombeiros Militares e Agentes

de Segurança Penitenciários são assegurados, em caso de urgência
médica, a internação e o tratamento médico, em qualquer hospital ou
clínica, nos casos de lesão ou ferimento ocorridos em decorrência do
estrito exercício de suas funções, independentemente de caução e
sem ônus para o servidor ou militar, sua família ou responsável.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.
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Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Estado deve garantir aos seus servidores e militares

que lidam diretamente com situações de perigo todas as condições
para que sejam adequadamente atendidos em caso de ferimento
ocorrido em decorrência do exercício de suas funções. É preciso
também zelar para que esses agentes públicos tenham certeza de
que, em caso de haver necessidade de tratamento médico de
urgência, devido a ferimento no cumprimento das funções, não
tenham eles, suas famílias, amigos e colegas que arcar com as
despesas decorrentes do tratamento para, só depois, serem
ressarcidos pelo Estado.

Não é incomum ouvir de nossos colegas da área da segurança
pública reclamações, relatando casos em que policiais foram feridos
em combate contra criminosos e que, para terem atendimento médico
no hospital mais próximo, muitas vezes houve a necessidade de se
fazer rateio entre os colegas para arcar com as despesas
hospitalares.

Há, portanto, a urgente necessidade de sanar esse grave problema
que tem trazido constante intranqüilidade para os servidores e
militares que desempenham funções de risco, bem como para suas
famílias.

Ciente da preocupação mencionada, acredito que deva haver
dispositivo legal dando tranqüilidade a esses agentes para que
possam cumprir adequadamente seu digno mister - o de lidar com
situações de perigo e violência.

Conto, dessa forma, com o apoio dos nobres Deputados para que a
proposição seja devidamente analisada, votada e aprovada.

- 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 983/2007
Dispõe sobre o fornecimento e o uso obrigatório de colete à prova

de balas como equipamento de proteção individual para agentes que
especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o fornecimento pelo Estado de colete à prova

de balas aos policiais militares, policiais civis e Agentes de Segurança
Penitenciários, para proteção individualizada do tronco contra riscos
de origem mecânica.

§ 1º - O colete à prova de balas para policiais militares deve ser
disponibilizado como material de uso obrigatório na qualidade de item
que integra o fardamento.

§ 2º - Será fornecido colete à prova de balas individual para policiais
civis no atendimento de ocorrências que possam colocar em risco a
sua integridade física.

§ 3º - Será fornecido colete à prova de balas individual para Agentes
de Segurança Penitenciários que estiverem em atividades de escolta
de presos e de guarda de presídios.

Art. 2º - O Estado fornecerá coletes à prova de balas para uso
individual que devem ser diferenciados conforme se destinem ao
homem ou à mulher, de acordo com as especificações técnicas de
tamanho e peso definidas pelo Exército Brasileiro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Os policiais militares e civis e os agentes de segurança

penitenciários, no cotidiano de suas ações, correm graves riscos no
que se refere à sua integridade física e, em especial, à sua vida.

É sabido que tais agentes estatais da área de segurança pública têm
sido alvo preferencial da criminalidade violenta apenas e tão-somente
por força da função que desempenham. Se observarmos o art. 7º,
XXII, da Constituição de 1988, veremos que é garantido a qualquer
trabalhador - inclusive servidores estatutários e militares - o direito de
exigir do seu empregador a redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Como a atividade policial e de segurança penitenciária é trabalho
cuja eficiência depende da segurança do trabalhador, a adoção de
equipamentos apropriados contribui para que essa autoridade possa
cumprir sua missão de proteger a sociedade com mais tranqüilidade e
eficiência.
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O colete à prova de balas se constitui em equipamento de proteção
individual (EPI), na forma da Portaria nº 191, de 4/12/2006 (publicada
no “Diário Oficial da União” em 6/12/2006), da Secretaria de Inspeção
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ora, equipamentos
com essa classificação têm fornecimento e uso obrigatório, e as
organizações devem fornecê-los àqueles que lhes prestam serviços
em atividades de risco.

Se a Portaria nº 191/2006, da SIT/MTE, obrigou a que todos os
vigilantes que trabalham na iniciativa privada portando arma de fogo
recebam de seus empregadores o colete à prova de balas como EPI
de uso obrigatório, mais premente se faz a previsão de fornecimento e
uso obrigatório para os agentes estatais que ostensivamente lidam
com o avanço da criminalidade violenta e sofrem grandes ameaças
por isso.

Como saltam aos olhos os permanentes riscos a que são
submetidos os policiais e agentes penitenciários nos seus misteres
dia-a-dia, nada mais justo do que fazer com que a obrigatoriedade do
fornecimento do colete à prova de balas, equipamento de proteção
individual que é, alcance também o governo do Estado de Minas
Gerais.

Afora isso, há de se cogitar uma significativa redução das despesas
dos cofres públicos com hospitalizações, funerais e pensões por morte
ou incapacidade física. E, o mais importante de tudo, o maior de todos
os argumentos: melhores condições para a proteção da vida e da
integridade física de seres humanos envolvidos no combate à
criminalidade.

Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste relevante projeto, que visa à proteção dos
trabalhadores que se expõem na linha de frente na execução de suas
funções de segurança pública.

- 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 984/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Pessegueiros com sede no Município de
Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Pessegueiros,

fundada em 24/7/99, com sede social no mesmo bairro, na cidade de
Extrema, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, políticos nem
religiosos, constituída por pessoas físicas ou jurídicas, sem distinção
de nacionalidade, religião nem raça, proprietários ou locatários,
residentes e domiciliados no mencionado bairro e em suas
adjacências.

A Associação tem por objetivo: cultivar a mais ampla e perfeita
cordialidade entre os sócios, promover atividades sociais, culturais e
desportivas, zelar pela melhoria das condições de vida e do
embelezamento do bairro, firmar connvênios com associações
congêneres, autarquias, entidades religiosas, federais, estaduais,
municipais, entre outras e promover e assistir as pessoas carentes.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares a este 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 985/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Inserção Social para

Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo – Aisvan -, com sede no
Município de Contagem.

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

Inserção  Social   para  Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo -
Aisvan -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
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Vanderlei Miranda
Justificação: A Associação de Inserção Social para Ex-Dependentes

Químicos Vaso Novo - Aisvan - é uma entidade não governamental
sem fins lucrativos, criada em 6/11/2003, registrada sob o nº 8.134, no
Livro A do Cartório Massote, Registro de Títulos e Documentos e
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Contagem, com a finalidade
de valorizar e desenvolver a dignidade do ser humano.

A Aisvan tem lutando pelas causas sociais em nosso Estado,
valorizando o ser humano em seus aspectos físicos, mentais,
emocionais e espirituais, trabalhando para promover a cidadania.

Este projeto visa a conceder o título de utilidade pública a essa
Associação.

Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 986/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Vida Abundante - IVA -, com

sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Vida

Abundante - IVA -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: O Instituto Vida Abundante - IVA - é uma entidade não

governamental sem fins lucrativos criada em 19/1/2006, registrada sob
o nº 14.111, no Livro A - 50, págs. 18 a 19, do Cartório de Títulos e
Documentos e Cartório das Pessoas Jurídicas de Nova Lima, com a
finalidade de valorizar e desenvolver a dignidade do ser humano.

O IVA tem lutado pelas causas sociais em nosso Estado,
valorizando o ser humano em seus aspectos físicos, mentais,
emocionais e espirituais, trabalhando para promover a cidadania,
através de cursos de informática, música, reforço escolar, canto, entre
outros.



1572

Este projeto visa a conceder o título de utilidade pública a esse
Instituto.

Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 987/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.364/2006)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Desnvolvimento Rural de Mumbuca - CCDM -, com sede no Município
de Jequitinhonha.

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

de Desenvolvimento Rural de Mumbuca, com sede no Município de
Jequitinhonha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de abril de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O trabalho realizado pelo Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural de Mumbuca consiste de atividades
relacionadas com o apoio ao pequeno produtor rural, principalmente a
integração de seus associados ao mercado de trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a
população do Médio Jequitinhonha, pois atende às demandas de uma
das regiões mais carentes do Estado e até mesmo do Brasil. É uma
entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins
lucrativos e de duração indeterminada, tendo por objetivo principal
trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária e atuar no combate à
fome e à pobreza da região.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de
sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem
nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema
importância para a instituição, pois somente com essa documentação
poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, viabilizando sua
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finalidade com maior facilidade, principalmente a ampliação do
atendimento aos associados e à comunidade em geral.

Pelo exposto, 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.

REQUERIMENTOS
Nº 443/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de
providências com vistas à realização da Conferência Metropolitana. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 444/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência
com relação aos Postos de Observação e Vigilância - POVs - de Belo
Horizonte que se encontram abandonados. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 445/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá - Aciei -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Benedito Olinto de Oliveira Martins, pelo transcurso do
82º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 446/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Clube dos Oficiais da
PMMG, na pessoa de seu Presidente, Cel. PM Antônio de Salles
Fiuza Gomes, pelo transcurso do 59º aniversário de sua fundação. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 447/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Gol Linhas Aéreas pela
revolução que vem promovendo no mercado de aviação,
especialmente com a aquisição da nova Varig. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 448/2007, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Município de Ponto Chique
pelo importante trabalho desenvolvido na área de saúde, que resultou
no registro de índice zero de mortalidade infantil nesse Município, no
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ano de 2006. (- À Comissão de Saúde.)
Nº 449/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sindicato Nacional da
Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares -
Sinfavea -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Jackson Schneider, pela
posse de sua nova diretoria para o triênio 2007-2010. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 450/2007, do Deputado Padre João, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Saúde informações sobre o acesso da
população a medicamentos especiais ou de alto custo, especialmente
a imunoglobulina humana.

Nº 451/2007, do Deputado Padre João, em que pleiteia seja
solicitado ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - o
envio de levantamento das terras devolutas do Estado. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

Nº 452/2007, da Deputada Rosângela Reis e outros, em que
solicitam seja formulado apelo ao Ministro da Fazenda com vistas à
não-desativação da Delegacia da Receita Federal instalada no
Município de Coronel Fabriciano. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Nº 453/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja enviado à Secretaria de Educação de Ibirité ofício encaminhando
abaixo-assinado em que se reivindica a regularização do repasse de
recursos para as creches comunitárias conveniadas com o Município.
(- À Comissão de Educação.)

Dos Deputados Leonardo Moreira, Arlen Santiago e outros em que
solicitam seja constituída a Frente Parlamentar de Defesa Social. (- À
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Padre João e Gustavo Valadares e da Comissão de Participação
Popular (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Política Agropecuária, do Trabalho, de
Defesa do Consumidor e de Saúde e dos Deputados Chico Uejo e
Alencar da Silveira Jr.
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Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, registra a

presença em Plenário do nosso amigo Márcio Kangussu, ex-Deputado
desta Casa, que hoje é ilustre Diretor de Operação Norte da nossa
Copasa-MG.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, abordaremos
alguns assuntos importantes. Aliás, na semana passada e nesta
semana, participei da discussão desses importantes assuntos.

Ontem o Presidente Lula anunciou em Brasília, no Palácio do
Planalto, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que, por sua
grandeza e importância, está sendo considerado o PAC da educação,
para acelerar o crescimento, para ajudar o Brasil a aproveitar este
momento dinâmico da nossa economia, para fazer os ajustes no que
diz respeito à profissionalização, à capacitação, à formação de
profissionais e para contribuir com este momento rico e importante por
que o País atravessa.

Gostaria de fazer uma leitura dos principais tópicos do anúncio do
Plano de Desenvolvimento da Educação, realizado ontem pelo
Presidente Lula. Criação da Provinha Brasil para avaliar as condições
de alfabetização das crianças de 6 a 8 anos; adoção de um piso
salarial nacional, de R$850,00, para a rede pública - aliás, a
implementação será gradual até 2010, para não comprometer as
contas dos Estados e dos Municípios -; criação do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, que avaliará aspectos
como o rendimento dos alunos, a taxa de repetência e a evasão
escolar. Com base nos resultados, o Ministério da Educação investirá,
em 2006, R$1.000.000.000,00 do Fundeb nos Municípios que se
encontram em situação mais crítica. O compromisso é elevar, em 15
anos, a nota média nacional em uma escala de 0 a 10, de 4 para 6
pontos.

Instalação de 150 escolas técnicas em cidades-pólo do interior como
forma de fixar o estudante na região natal, contendo os fluxos
migratórios para as Capitais. Com toda a certeza, essa será uma
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medida fundamental para interiorizar o desenvolvimento no País.
Previsão de dobrar o número de vagas nas universidades federais,

que corresponde atualmente a 580.000 vagas. As instituições que
abrirem novos cursos, ampliarem a oferta de vagas noturnas ou
reduzirem o custo por aluno receberão maior volume de recursos,
iniciativa para otimizar o potencial instalado nas nossas universidades
públicas. Informatização, até 2010, de 130 mil escolas públicas, com
investimentos de até R$650.000.000,00. Crédito de R$600.000.000,00
do BNDES para a compra de veículos de transporte escolar, como
ônibus, “vans” e barcos. A metade será destinada ao programa
Caminho da Escola, que atende a crianças das zonas rurais, e o
restante, ao Proescolar, voltado aos alunos das redes estadual e
municipal nas zonas urbanas.

Gostaria de discorrer rapidamente sobre dois desses tópicos. O
primeiro diz respeito à criação de 150 unidades de ensino técnico
profissionalizante nas cidades-pólo do interior do País: o chamado
Cefet, ensino de altíssima qualidade, aliás, o melhor profissionalizante
do Brasil. O Estado de Minas Gerais vai ser contemplado com 11
Cefets, pelo interior do Estado, e dois deles irão para a minha região,
a região Noroeste de Minas, fruto de um trabalho articulado com o
Deputado Virgílio Guimarães. Como estava dizendo, um Cefet será
instalado na minha cidade natal, na minha querida Paracatu, e o outro
vai para a cidade de Arinos, que também é uma importante cidade da
minha região. Aliás, já estamos discutindo a vocação natural de cada
um desses Cefets para atender à diversidade da necessidade de
formação profissional na nossa região.

Um outro ponto que também vale a pena comentar diz respeito a
uma alternativa real e concreta para ajudar as nossas Prefeituras na
sua árdua e difícil tarefa de garantir a presença dos alunos, dos
estudantes da zona rural nas nossas escolas públicas.

Sabemos que todo o Estado de Minas Gerais - e isso também
aconteceu praticamente em todo o País - sofreu um forte processo de
nucleação escolar, demandando das nossas Prefeituras gastos
pesados e volumosos para garantir o transporte escolar.

Portanto o PDE vem oferecendo uma alternativa concreta para
solucionar essa necessidade premente das nossas Prefeituras. Então,



1577

de público, gostaria de agradecer o apoio, a atenção e a dedicação do
Deputado Federal Virgílio Guimarães, que é um grande companheiro
nosso, e também amigo de muitos de nós aqui, e que nos ajudou na
conquista desses dois centros de educação federal, técnica, para a
região Noroeste de Minas.

Ontem, não estive aqui, no Plenário, não participei da reunião
noturna, porque estava na minha cidade natal, Paracatu, coordenando
um seminário promovido pelo nosso mandato. Foi o primeiro
seminário realizado para difundir o Programa Nacional de Biodiesel
pelos agricultores familiares, particularmente os da minha região, Vale
do Paracatu e Vale do Urucuia. Dirijo-me ao Deputado Padre João,
que desenvolve trabalho nessa linha e está preocupado com as
tecnologias apropriadas e adaptadas à agricultura familiar. Esse
parlamentar vem lutando, ao longo dos anos, para que as “miniusinas”
de produção de álcool sejam acessíveis aos produtores.

Há quatro anos, a Embrapa iniciou uma pesquisa junto à
Universidade de Brasília para desenvolver tecnologia de produção de
biodiesel em pequena escala, com uma planta adaptada às
necessidades da agricultura familiar. Sabemos que hoje todo o
biodiesel produzido e comercializado no Brasil advém de uma rota
tecnológica única: a transesterificação. As plantas utilizadas na
produção do biodiesel por esse caminho são caras e esse processo
demanda uma grande escala para se viabilizar. Precisamos dessa
rota tecnológica, porque sabemos que, de fato, é necessário produzir
biodiesel em grande escala e fazer frente não só à necessidade de
substituição da importação de petróleo, mas também fazer uso desse
potencial imenso de biomassa, de substituição da matriz energética
tão importante para o nosso país e para o mundo atualmente.

Ao falar propriamente da tecnologia social desenvolvida pela UNB,
que conta com financiamento da Fundação Banco do Brasil, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Ciência e
Tecnologia, por meio da Finep, lembramos que o protótipo já está
funcionando há um ano. Agora, levaremos o novo modelo, adaptado e
melhorado, para a ponta. Estamos selecionando uma comunidade
rural ou um assentamento para testar a capacidade dos agricultores
familiares de produzirem oleaginosas que também possam entrar na
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cadeia produtiva principal, que, na minha região, é a do leite. Além da
produção do biodiesel, que pode conferir autonomia energética para
essa pequena comunidade, é possível utilizar os resíduos, os
subprodutos, como o girassol, para a cadeia do leite.

Trata-se de um experimento importante, e queremos dar publicidade
a essa iniciativa. Solicitaremos o acompanhamento inicial da Agência
Nacional de Petróleo, porque hoje a legislação não reconhece o
biodiesel produzido por essa via do craqueamento, que é um processo
simplificado e de fácil operação, podendo efetivamente atender às
necessidades dos agricultores familiares.

Esperamos que todos os interessados entrem em contato com o
nosso gabinete, para que possamos divulgar essas informações. Que
esse processo importante e necessário para a independência da
agricultura familiar no Brasil e para a diversificação da produção possa
ser acompanhado por todos aqueles que tiverem interesse no
assunto.

Ontem, à noite, participei de audiência pública da Feam na minha
cidade, Paracatu. Estamos assistindo, nessa comunidade, a um
projeto de duplicação das atividades da Rio Paracatu Mineração, que
faz extração de ouro.

Portanto a Feam esteve conosco, ontem, em Paracatu, para ajudar
no processo de divulgação e de socialização, a fim de que toda a
comunidade pudesse conhecer efetivamente os impactos, as razões,
preparar-se e travar diretamente com a empresa Rio Paracatu
Mineração um debate sobre o retorno social das ações. Isso ajudará
essa comunidade a melhorar a qualidade de vida e, além disso, a
conhecer efetivamente os impactos ambientais oriundos dessa
expansão.

Gostaríamos ainda de relatar brevemente a audiência pública que,
na semana passada, foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais em Montes Claros. Aprovamos a proposta do
Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão, de realizar
audiências públicas em cada uma das regionais do Copam no nosso
Estado. A primeira ocorreu na semana passada, em Montes Claros.
Solicitamos aos Deputados que fiquem atentos ao calendário dessas
reuniões para nos ajudarem no processo de mobilização. Sabemos
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que não é toda hora que uma comissão pode deslocar-se da
Assembléia até o interior para promover essa relação direta com a
comunidade e colher subsídios, a fim de orientar nosso trabalho.

Portanto faço uma avaliação sobre a semana passada. Apesar de
ter sido uma audiência pública produtiva, em que discutimos bastante
a questão da mata seca no Norte de Minas, saí preocupado, porque
acredito que, agora, com a liberação da utilização dessas áreas, se
houver efetivamente uma intervenção, como manifestado na reunião,
com o intuito de desmatar, corremos sérios riscos de desertificação
nesse bioma específico do Norte de Minas. O cuidado precisa ser
redobrado para que isso não aconteça.

Uma importância maior que gostaria de ressaltar aqui é a
participação dos nobres colegas, para aproveitarmos a presença da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, quando se deslocar
para essas audiências públicas, em cada uma das regionais do
Copam em Minas.

Concluindo, Sr. Presidente, no meu ponto de vista, o que houve, na
semana passada, em Montes Claros, foi uma fraca mobilização e
pouca utilização do esforço da Assembléia como instituição e de cada
um dos Deputados, que se dedicaram e foram ao interior. Não
conseguimos efetivamente aproveitar esse esforço, porque a
participação ficou reduzida. Um abraço a todos! Muito obrigado.

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

 O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas
e telespectadores, antes do meu pronunciamento tenho a alegria de
conceder um aparte ao nosso querido Deputado Roberto Carvalho,
que, sem sombra de dúvida, pelo seu trabalho, deverá ser o próximo
Prefeito de Belo Horizonte.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Caro amigo Arlen
Santiago, sempre muito gentil e generoso nas suas palavras,
possuidor de um coração em que transborda bondade, todos os
colegas desta Casa e telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, amanhã a Assembléia de Minas receberá uma
homenagem em Brasília. A nossa Escola do Legislativo - primeira
escola do Legislativo nacional, ou seja, de todos os Legislativos, que,
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aliás, inspirou a Escola do Legislativo nacional - receberá um prêmio
como a melhor escola do Brasil. É uma homenagem que se presta a
todos os funcionários desta Casa, particularmente àqueles dedicados
à Escola do Legislativo, que têm elaborado um trabalho exemplar e
extraordinário.

Aproveitando o breve tempo das suas palavras, que sempre
enriquecem Minas Gerais e todos que nos ouvem, gostaria de
estender a sua homenagem a todos os funcionários da Casa.
Parabéns aos funcionários, que são dos melhores do Brasil, o quadro
técnico mais competente do Legislativo brasileiro; sem dúvida, o
nosso está entre os primeiros, e a Escola do Legislativo está de
parabéns. Muito obrigado, Arlen. Nós o estamos acompanhando não
só aqui, como também em Montes Claros.

O Deputado Arlen Santiago - Queremos também parabenizar a
nossa Escola do Legislativo, as palavras do Deputado Roberto
Carvalho e os nossos funcionários. Caros amigos, viemos aqui para
dizer que, neste ano, a cidade de Montes Claros completa, no dia 3 de
julho, 150 anos. Cento e Cinqüenta anos de muitas conquistas, de
muitas lutas, de muita gente, de pessoas que fizeram história.
Amanhã, Montes Claros estará fazendo história, pois estará
recebendo o Primeiro-Ministro da Dinamarca e também o Presidente
da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, uma multinacional, a fim de
entregar para o povo de Minas Gerais a maior fábrica de insulina do
mundo, a única fábrica de insulina do Hemisfério Sul, instalada em
Montes Claros por iniciativa do nosso Ministro, ex-Governador e ex-
Secretário de Educação Walfrido dos Mares Guia. Amanhã, a cidade
estará recebendo a visita ilustre do nosso Governador em exercício,
Prof. Anastasia, e do Vice-Presidente da República, José Alencar,
com o propósito de receber mais essa obra para Minas Gerais e para
o Brasil.

Neste momento, queremos agradecer a sensibilidade do
Governador Aécio Neves, que tem tido um carinho todo especial com
Montes Claros, já em seu primeiro mandato e também neste, em
relação aos 150 anos de Montes Claros. Além da inauguração de
amanhã da unidade da fábrica Novo Nordisk, o Diretor Marcelo
Zuculin, pessoa extremamente afável, competente, e que se relaciona



1581

bem com o povo de Montes Claros, entregará essa unidade e iniciará
a terceira etapa de sua implementação, com investimentos de mais de
R$100.000.000,00, apoiada pelo Governador Aécio Neves.

Montes Claros vive um bom momento, Minas Gerais vive um bom
momento, momento em que o Governador mostra para o Brasil que o
crescimento de Minas é o dobro do crescimento do País, com a
atração de indústrias, buscando a atenção de todo o Brasil para o que
está sendo feito em Minas Gerais.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Arlen
Santiago, quero me associar à homenagem que V. Exa. ora faz,
enaltecendo, e com muita razão, a inauguração da Novo Nordisk,
antiga Biobrás, em Montes Claros. Trata-se de um investimento de
US$200.000.000,00 o maior investimento do ramo farmacêutico do
mundo, atualmente em implantação. Montes Claros passa a exportar
não só a insulina, como já vinha fazendo para outros Estados e para o
mundo, como também o refil e a caneta, o que significa um
atendimento total ao diabético.

Esse empreendimento oferece empregos, vagas, postos de trabalho
e impostos para o Município, o que é muito importante. Nós, desta
Casa, que temos representação em Montes Claros e na região do
Norte de Minas, temos de enaltecer e aplaudir quando iniciativas
como essa são viabilizadas. É muito importante que outros
empreendimentos sejam encaminhados para Montes Claros e para a
região, pois o desemprego continua sendo o maior problema não só
nesse Município, como também em nossa região.

V. Exa. está de parabéns por levantar esse assunto. Também está
de parabéns a empresa Novo Nordisk, por acreditar no empresariado
e no povo de Montes Claros.

O Deputado Arlen Santiago - Queremos agradecer esse aparte do
Deputado Luiz Tadeu Leite e dizer que Montes Claros, quando
pertencia à área da Sudene, recebeu uma quantidade enorme de
investimentos. Vários empresários receberam incentivos e depois
foram embora. A cidade ficou conhecida como “cemitério de
indústrias”. Agora estamos vendo que o apoio do Governador Aécio
Neves tem sido extremamente importante para que novas indústrias
estejam se instalando lá.
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Além disso, também queremos parabenizar o Prefeito de Montes
Claros, Athos Avelino, visto que a obra foi conseguida por meio de
uma parceria entre a Prefeitura de Montes Claros, o governo do
Estado e o governo federal. Trata-se de uma usina de biodiesel, obra
da Petrobras, de R$75.000.000,00, que estará pronta até o final deste
ano, gerando mil empregos diretos e provavelmente mais de 20 mil
empregos indiretos na região de Montes Claros e do Norte de Minas,
com a plantação da mamona, do algodão e do pinhão manso. Mais do
que isso, com esses empreendimentos da Novo Nordisk e da fábrica
de biodiesel, a cidade deixará de ser a 12ª do Estado em arrecadação
- hoje é a 6ª em população e a 12ª em arrecadação -, o que inviabiliza
muitos projetos que a Prefeitura poderia desenvolver. Dentro de
poucos anos, com essas indústrias, teremos Montes Claros como a 6ª
cidade do Estado em arrecadação, podendo dar melhores condições
de vida aos jovens e a toda sua população.

Queremos dizer também que esse “cemitério de indústrias”, como foi
chamada Montes Claros, está mudando nesse momento. Além da
instalação da fábrica da Novo Nordisk e da produção do biodiesel pela
Petrobras, a Secretaria de Fazenda aprovou, a pedido do Governador
Aécio Neves, incentivos fiscais para que empresa Hipolabor possa
fazer um grande investimento e começar sua implantação ainda este
ano. Outra empresa fabricante de óculos, a Clairmont, já adquiriu
terreno e começa a se instalar no Município, fazendo com que essa
chaga de ser chamada de “cemitério de indústrias” se feche.

Todos nós de Minas Gerais, principalmente de Montes Claros,
estamos felizes por conscientizar nossa juventude - quase 20 mil
jovens na área universitária e mais 50 mil no Ensino Fundamental - de
que estamos desenvolvendo um trabalho para que, futuramente, todos
tenham seu emprego. Temos muito que aplaudir, amanhã, nosso
Governador Anastasia, que estará lá levando mais apoio para esse
grupo importante, da Novo Nordisk, tão bem gerido pelo Marcelo
Zuculin, e para todas as outras empresas que estão para se instalar
em Montes Claros.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Queria apoiar
integralmente sua fala, mas, antes, gostaria de registrar a presença do
nosso querido amigo Márcio Kangussu, que, dos bancos desta Casa,
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está hoje abrilhantando os trabalhos da Copasa, representando a
nossa região. Quero cumprimentá-lo! Você tem nosso total e irrestrito
apoio e respaldo nas suas ações.

Queria dizer, Arlen Santiago, que seu pronunciamento é importante,
pois, durante muitos anos, utilizamos esta tribuna para mostrar que
nossa região tem uma potencialidade muito grande. O Norte de Minas,
hoje, sem dúvida alguma, representa uma esperança e uma certeza
de que virão para o nosso Estado grandes empreendimentos como
esses e que certamente serão bem sucedidos.

Agora estamos exercitando, sob a liderança de V. Exa. e outros
companheiros, esse trabalho de mostrar a potencialidade e chamar a
atenção para a nossa região; amanhã, mais que nunca, teremos uma
grande oportunidade. Todo o mundo está de olho em nosso Brasil, no
nosso Estado e em Montes Claros.

A biotecnologia da produção de insulina desenvolvida pela Novo
Nordisk, que veio suceder a Biobrás, resultado do pioneirismo de
nosso querido Walfrido dos Mares Guia, salta aos olhos, é algo de
Primeiro Mundo. E não vamos exportar a insulina apenas para a
América do Sul, mas para todo o mundo. Só existe uma fábrica como
essa no continente europeu; e agora, existe outra em Montes Claros.
Tivemos sorte e competência para amanhã anunciar o terceiro
empreendimento da Novo Nordisk: a produção da canetinha para
injetar insulina por pressão. Aquela era de injetar insulina com agulha
ficará no passado.

Estamos aproveitando o momento e cumprimentando V. Exa., pois o
trabalho tem que continuar dessa maneira, firme. Precisamos mostrar
que somos competentes e temos uma área e uma população
preparada e vocacionada para o desenvolvimento. Parabéns por seu
pronunciamento.

O Deputado Arlen Santiago - Muito bem, Deputado Carlos Pimenta.
Hoje estamos bastante alegres. A cidade de Montes Claros, com 400
mil habitantes, está recebendo investimentos. Estão despoluindo a
bacia do Rio Verde Grande, com investimentos da Copasa da ordem
de R$140.000.000,00. Há ainda a usina de biodiesel, com
investimentos em torno de R$75.000.000,00, e a Novo Nordisk, com
investimentos de US$200.000.000,00, que se encerram agora, e mais
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US$90.000.000,00. Estamos em uma boa fase e temos um
Governador sério, honesto, transparente, que luta muito por Minas
Gerais. Queremos que seja o nosso Presidente da República, para
levar, cada dia mais, Minas Gerais e o Brasil para um lugar melhor.

Quero parabenizar também o Prefeito de Montes Claros, Athos
Avelino, que tem feito uma gestão séria, transparente, com alguns
problemas que tentamos resolver para melhorar a vida do povo.

Estamos também alegres, porque ficamos sabendo que a revista
“Encontro”, dirigida pelo grande jornalista montes-clarense, Paulo
César de Oliveira, está preparando uma edição especial sobre as
potencialidades de Montes Claros e sobre seus 150 anos. Assim
poderá levar informações para todo o Brasil, visto que a revista é uma
das maiores e melhores do País - é a maior e a melhor de Minas
Gerais - e tem tido uma atuação importante ao elevar as empresas do
Estado e nosso capital humano. Parabenizo, portanto, o Paulo César
de Oliveira por dar essa oportunidade à cidade, nos seus 150 anos,
dedicando-lhe uma edição especial.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados
e Deputadas, pessoas que nos acompanham nas galerias e pela TV
Assembléia, minha fala irá na mesma direção da fala dos oradores
que me antecederam. O Deputado Almir Paraca, em um ponto de sua
fala, mencionou uma preocupação com Paracatu, onde uma empresa
mineradora está em expansão. Já o Deputado Arlen Santiago falou de
novos e grandes investimentos em Montes Claros, no Norte de Minas.
Quero também falar dos investimentos que acontecem em Paraopeba.

Já tivemos aqui audiências públicas abordando a expansão da
Gerdau Açominas, em Ouro Branco e Congonhas, e da CSN e da
Vale do Rio Doce, em Congonhas. Foi assinado um protocolo de
intenções de investimentos em torno de US$1.600.000.000,00 para a
instalação da usina de aço dos grupos V&M e também da japonesa
Sumitomo, em Jeceaba, onde o governo assumiu o compromisso de
criar uma estrutura necessária para a instalação da usina.

Parabenizo o Prefeito Júlio Reis, que trabalhou durante quatro anos
de maneira quase que sigilosa. Sabemos que não é fácil para um
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Prefeito receber um investimento ou um empreendimento desse nível
- é bom destacar que foi rejeitado por alguns outros Prefeitos. As
obras de terraplanagem do terreno serão iniciadas em menos de 60
dias. A usina será montada em um área de 11.900.000m2. O acesso
ao local será feito pela BR-040, pela BR-383 e, depois, pela MG-155 -
podendo haver um compromisso de duplicação dessa BR e também
da MG. Como já disse, queremos que os investimentos, que
ultrapassam US$1.500.000.000,00, atinjam o lado positivo. Esse é o
desafio de acolher um empreendimento desse porte: como capitalizar,
fazer com que o empreendimento traga benefícios, e não transtornos.
Quero partilhar, ainda, do empreendimento de Miraí e Muriaé, no final
da minha exposição.

Esperamos beneficiar não só Jeceaba, como também São Brás do
Suaçuí, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Lagoa Dourada e Entre
Rios. Se somarmos toda a população dessa região, chegará a 200 mil
habitantes. O projeto consiste na instalação de uma usina integrada
para fabricação de tubos, com previsão de 600.000t. As duas
empresas, juntas, deverão construir uma aciaria, com produção
estimada de 1.000.000t de aço ao ano. A previsão é que o novo
empreendimento gere 4 mil novos empregos até 2009. Época em que
a usina está programada para ser concluída; e outros 2 mil novos
empregos a partir de 2010. Os produtos produzidos no Município de
Jeceaba devem ser vendidos em toda a América do Norte, no Oriente
Médio e na África. Esse novo empreendimento está sendo visto com
bons olhos, mas, ao mesmo tempo, com uma preocupação em
relação à segurança pública, que já nos ocupa e nos preocupa, e em
relação à saúde. Aliás, ontem tivemos audiência com o Secretário de
Saúde, Deputado Marcus Pestana, levando a ele a nossa
preocupação. São centenas e centenas de pessoas desempregadas,
sem a devida qualificação e que vêm para essa área na expectativa
de um emprego. Elas dependem de uma assistência, seja da saúde
ou da ação social. E o Município, de apenas 7 mil habitantes, não tem
infra-estrutura, seja de hotéis, de hospital, de pronto atendimento.
Estamos acompanhando de perto, e queremos realizar audiências
públicas para não permitir transtornos.

É importante destacar que, só nessa região, está havendo geração
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de novos empregos, uma média de 843 novos empregos, por ano, nos
últimos anos. Essa é a média. O próprio Prefeito Júlio César Reis, a
quem parabenizamos pela coragem, pela garra e pela seriedade que
tem dado a esse empreendimento, ao receber e procurar resolver
questões, da melhor forma, para que haja apenas benefícios para a
sociedade, afirma que 90% da receita do Município é do FPM.

Não há nenhum empreendimento, há muito pouco também na área
de agricultura e pecuária. Entre os empreendimentos da região,
destacamos a Gerdau Açominas, em Ouro Branco, que pretende
investir mais de US$1.500.000,00, aumentando a capacidade de
produção da usina de 3.000.000t para 4.500.000t de aço por ano.
Com isso, mais de 1.500 postos de trabalho serão criados.

O Deputado que me antecedeu agradeceu ao Governador, mas
precisamos ter a clareza de que Minas tem potencial e de que o
Presidente Lula tem criado condições favoráveis. O investimento não
ocorre apenas em Minas. O Estado tem riqueza natural, hídrica e
mineral, o que atrai investidores. Entretanto, é preciso destacar que,
em todo o País, a média mensal de investimentos está chegando a
US$3.000.000.000,00, ou seja, há condições para isso. Quando o
Presidente Lula assumiu, o risco-Brasil era superior a 2.500 pontos e
estamos em 150, isto é, nunca houve condições tão favoráveis para
investir como agora.

O Brasil goza dessa credibilidade. Vemos o resultado das inúmeras
viagens que o Presidente Lula fez ao exterior em seu primeiro
mandato, muitas delas convidando Governadores. Numa dessas, o
Governador de Minas e alguns Secretários estiveram ao lado do
Presidente Lula. Esse é o resultado de um trabalho sério, que enfrenta
contratempos e, às vezes, a Oposição, que não entende algumas
medidas mais amargas que apresentam resultados em médio e longo
prazo. Saúdo o Presidente Lula de modo especial por dar condições
de investimento no País e também o Prefeito de Jeceaba, Júlio César
Reis, que acolhe esse grande empreendimento, ao mesmo tempo em
que o acompanha de perto para que os cidadãos sejam bem
recebidos e também trabalha para que as empresas priorizem os
empregos para os moradores da região. Dessa forma, evita que
aconteça o que houve em Ouro Branco, onde, há 20 anos, os
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empregos foram priorizados para as pessoas de fora, o que acarretou
um drástico problema social, com conseqüências até os dias atuais,
embora hoje a concepção da empresa seja privilegiar a força de
trabalho local.

Sr. Presidente, lerei rapidamente uma carta enviada no dia 17 de
abril último para 3.500 pessoas em Muriaé. Lá, muitos foram atingidos
pelo rompimento da barragem, ocorrido no início de janeiro deste ano,
e as famílias ainda não foram indenizadas. Pasmem ao escutar a
resposta que a Mineração Rio Pomba Cataguases deu à Sra. Vanda.
Ressalto que foram 3.500 correspondências. (- Lê:)

“Com referência à vossa reivindicação de ressarcimento de danos,
tratada no Termo de Reclamação protocolizado junto à ouvidoria
instalada em Muriaé, Minas Gerais, a Mineração Rio Pomba
Cataguases Ltda. vem informar a V. Sa. que vosso pedido de
indenização não poderá ser atendido, tendo em vista não ter sido
comprovado o nexo causal entre os danos e o acidente ocorrido na
barragem São Francisco, situada em Miraí, Minas Gerais, no dia
10/1/2007, uma vez que a cidade de Muriaé já se encontrava
inundada pelas cheias do Rio Muriaé desde o dia 5/1/2007, conforme
informe oficial das autoridades governamentais de Minas Gerais”.
Quero saber quem são as autoridades governamentais que deram
essa segurança para a mineradora. Lá, os próprios moradores dizem
que não houve nenhuma enchente no dia 5 de janeiro. “O boletim de
ocorrência lavrado pela Defesa Civil cita como causa da enchente
uma catástrofe natural - inundação -, não fazendo nenhuma referência
ao acidente da barragem”. Ora, uma catástrofe natural, como se
estivesse chovendo lama. Tanto em Muriaé quanto em Miraí há muita
lama. Isso demonstra o desrespeito que a Mineração Rio Pomba
Cataguases vem cometendo contra aquela população. “A cidade de
Muriaé sofreu três enchentes no mês de janeiro de 2007 - nos dias 5,
10 e 25 -, também de acordo com informe oficial das autoridades
governamentais de Minas Gerais”. Veja em que se baseiam,
Deputado André Quintão, que também tem acompanhado de perto
essa vergonhosa situação e o desrespeito com que vêm tratando
nosso povo. “As provas apresentadas por V. Sa. junto ao Termo de
Reclamação não foram suficientes para comprovar o nexo de
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causalidade entre os danos sofridos e o acidente da barragem”. São
hortas, lavouras, capineiras, pastagens, fruticulturas, tudo com muita
lama, e o pessoal não tem como produzir durante anos, sem
indenização, e respondem que não podem indenizar porque não há
nexo entre os danos e a ruptura da barragem.

Portanto denunciamos e apelamos aos Ministérios Públicos Estadual
e Federal e a esta Casa para que busquemos outras providências.
Essas famílias dependem do Defensor Público para recorrerem na
Justiça e serem indenizadas. Eles não têm como pagar advogados e
dependem da Defensoria Pública. Suplico ao Governador. Estaremos
de plantão nesta Casa, fazendo obstrução, a fim de assegurar que se
abra esse entendimento com a Defensoria Pública para que possam
voltar a defender os pobres do Estado de Minas Gerais. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, funcionários, público que nos assiste das
galerias, telespectadores da TV Assembléia, hoje o assunto das
mineradoras está em pauta. Pelos pronunciamentos anteriores,
percebemos que Minas Gerais vem se expandindo, crescendo, com a
chegada de novas empresas ao nosso Estado. É claro que tudo isso
tem a ver com a própria natureza do nosso Estado: são muitas
“Minas”, e “Gerais” também. Por serem as minas que lhe dão o próprio
nome, temos uma riqueza natural invejável e extraordinária.

O que percebemos - e isso vem de um somatório - é que o Estado
de Minas Gerais está experimentando uma época de muita
credibilidade, de muito desenvolvimento, com os empresários
procurando investir no nosso Estado.

É claro que somos Oposição, mas não podemos fazer uma oposição
burra ao governo federal. Temos de respeitar que houve melhoria no
País. Claro! Temos problemas, sim. Temos de denunciar o que está
errado, mas temos de reconhecer o que vem sendo feito. Os oradores
que me antecederam já disseram que hoje o risco-Brasil é
extraordinário, considerando como ele estava há mais de quatro anos.
Atualmente, a situação é extremamente positiva para o País, graças
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ao trabalho que vem sendo feito, construído pelo governo, pela
participação do Congresso Nacional e pelos Governadores. E aí, por
meio desse conjunto, sob a liderança do governo federal, as
mudanças positivas acontecem.

Nós, mineiros, sentimo-nos orgulhosos de ser brasileiros e ainda
mais orgulhosos de ser mineiros. Estou no meu terceiro mandato e
participei de um anterior, na época do Governador Itamar Franco.
Realmente, Minas melhorou muito no seu crescimento, no seu
desenvolvimento, graças à credibilidade e aos investimentos que o
atual governo vem trazendo para o Estado, após recuperá-lo e colocá-
lo novamente nos trilhos do desenvolvimento. Isso é real.

Ainda bem que, apesar de estarmos em sentidos opostos, essa
postura é deixada em segundo ou terceiro planos - o Governador tem
dito isso com muita firmeza. Exemplo disso é Minas, é Belo Horizonte,
onde temos um Prefeito do PT e um Governador do PSDB. Se
analisássemos a situação apenas do ponto de vista político-partidário,
estariam em sentidos opostos. Mas aqui, em Minas, em Belo
Horizonte, não se valoriza nem se prioriza essa situação. Com isso,
Belo Horizonte e Minas Gerais ganham muito. Claro que estamos num
federalismo, e deveríamos ser ainda mais uma federação, pois é bom
para todo o País.

Os oradores anteriores citaram as expansões - com as quais
concordo - da Gerdau, da Vale do Rio Doce e da Paracatu, empresa
que extrai ouro no Rio Paracatu, e de outras empresas, e também o
aumento da credibilidade, dos investimentos no País e no nosso
Estado. Portanto, dando seqüência à fala dos oradores anteriores,
quero discorrer sobre mais uma expansão de empresa mineradora.
Por que, Sr. Presidente, Srs. Deputados?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 1952 foi fundada a Cia.
Siderúrgica Mannesmann e iniciada a construção da Usina Barreiro,
com o objetivo de atender à demanda de tubos de aço sem costura da
nascente indústria petrolífera nacional. Após dois anos de intenso
trabalho, a Usina Barreiro foi inaugurada pelo então Presidente
Getúlio Vargas, com a fabricação do primeiro tubo de aço sem costura
na prensa de extensão. Daí em diante, não parou de crescer e
investir, tornando-se uma das maiores empresas localizadas no Brasil
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e contribuindo para a geração de empregos em nosso Estado.
Com mais de 50 anos de funcionamento em Belo Horizonte, a atual

Vallourec Mannesmann, em parceria com a japonesa Sumitomo
Metals, planeja o início, ainda neste ano, das obras de uma nova
siderúrgica, a ser construída na cidade de Jeceaba, no Campo das
Vertentes, e que está orçada em U$1.600.000.000,00. O Governador
Aécio Neves esteve, no dia 24/4/2007, reunido com o Srs. Pierre
Verluca, Presidente do Grupo Vallourec, e Marco Antônio Castello
Branco, Presidente do Conselho de Administração da V&M do Brasil e
membro da Diretoria do Grupo Vallourec, ocasião em que assinaram o
protocolo de intenções para a construção da referida usina, que será
um complemento da V&M, instalada na região do Barreiro, em Belo
Horizonte.

Segundo reportagem veiculada no jornal “Diário do Comércio”, a
terraplenagem para a construção da usina será brevemente iniciada, e
as obras começarão no terceiro trimestre deste ano, com previsão de
início de operação em 2010.

Com o término da referida usina, a previsão é de que a capacidade
mundial dos tubos de aço sem costura aumente cerca de 10%, o que
atenderia à crescente demanda internacional do setor. A usina será
capaz de produzir 1.000.000t de aço por ano. O projeto ainda foi
apresentado a empresários mineiros, na sede da Fiemg, tão bem
presidida pelo Dr. Robson de Andrade.

Gostaria de parabenizar o Governador Aécio Neves pela conquista
de mais uma empresa para Minas Gerais, enaltecendo nossa
economia, e também de congratular-me com a Vallourec e a
Sumitomo, pois, além desse grande investimento, a V&M vem se
preocupando com as questões ambientais, preservando o meio
ambiente onde trabalha e adotando cuidados com a filtragem de
resíduos e com o reflorestamento.

A unidade da Mannesmann sediada em Curvelo, minha cidade, atua
no plantio de mudas e mantém grandes áreas de cultivo de árvores
destinadas à produção de carvão para os altos-fornos. Ao lado dessas
iniciativas, a empresa desenvolve uma política exemplar de recursos
humanos, cuidando do bem-estar de seu pessoal e valorizando seus
empregados e suas famílias.
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A V&M do Brasil vem oferecendo modelo de responsabilidade social,
apoiando as iniciativas das comunidades onde trabalha e investindo
na promoção social. A história dessa empresa faz parte do
desenvolvimento do nosso Estado e é merecedora da admiração e
das homenagens dos representantes do povo mineiro.

Quero esclarecer-lhes o fato de que, na condição de Presidente da
Frente Parlamentar da Indústria Mineral de Minas Gerais, tenho
acompanhado a movimentação desse setor em nosso Estado, com
redobrada atenção. Gostaria de recordar que o Sindicato das
Indústrias de Extração Mineral de Minas Gerais e a Câmara da
Indústria Mineral da Fiemg, tão bem presididos pelo nosso amigo José
Fernando Coura, promoveram uma reunião com o segmento
empresarial do nosso Estado, no final de 2006, para anunciar a mais
nova empresa mineradora em Minas, a MMX, também chamada de
Sistema MMX Minas-Rio, empresa fundamental para o incremento
econômico em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, já que está entre
esses dois Estados.

É um projeto importante pela sua capacidade de gerar empregos,
oportunidades e recursos para o desenvolvimento e para a
distribuição de riquezas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A MMX
Minas-Rio atua no setor de mineração, metálicos e logística,
caracterizando-se por sua visão arrojada de negócios, pela
qualificação de seus profissionais, por seus parceiros experientes,
pela tecnologia de ponta e pelo compromisso social e ambiental. Essa
empresa tem operações em Corumbá(MS), no Amapá, em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro.

O Sistema Integrado Minas-Rio é o maior complexo da MMX e
começa em Conceição do Mato dentro, no Noroeste do Estado de
Minas Gerais, onde há minas de minério de ferro de altíssima
qualidade e recursos de mais de 2.000.000.000t para serem
explorados. Para a extração desse minério, a MMX implantará uma
usina de beneficiamento, que consumirá investimentos altíssimos,
sendo que esse minério será transportado, por intermédio de um
mineroduto de aproximadamente 500km, e será o maior do mundo,
atravessará 32 Municípios mineiros e fluminenses e será entregue no
futuro Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra, Rio de
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Janeiro.
Para a implantação desse projeto, foram contratadas diversas

empresas de engenharia, consultoria e logística, além de empresas de
meio ambiente que estão responsáveis pelos processos de
licenciamento junto ao Ibama e às Secretarias de Estados de Meio
Ambiente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Para termos uma idéia
da grandeza do Sistema Minas-Rio, é importante destacar que, para
sua implantação, serão investidos mais de R$4.000.000.000,00 e
criados milhares de empregos diretos e indiretos. O Sistema
começará a operar no quarto trimestre de 2009, com previsão de
exportações totais de minério atingindo 8.000.000t naquele ano,
20.000.000t em 2010 e, a partir de 2011, 26.600.000t ao ano.

São números grandiosos que certamente nos deixam orgulhosos por
constatar que a MMX está no caminho certo. Tal certeza vem do fato
de que esse empreendimento, pela sua localização estratégica e por
sua infra-estrutura única, significará também um novo pólo de
desenvolvimento regional, permitindo, por meio do Complexo
Portuário do Açu, a exportação de riquezas produzidas nos Estados
do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um exemplo de que desafios como
esses são possíveis de se superar quando se acredita na
potencialidade do Brasil e de seu povo. É assim que a MMX
transforma, com criatividade e competência, recursos em riquezas, e
dá sua colaboração para a formação de um Brasil mais justo e
solidário.

Mas a implantação de um projeto como esse só é possível com o
apoio dos governantes que percebem que, sem sonhos e sem
coragem para realizá-los, o País não se transformará jamais na nação
que pretendemos para nós e para as futuras gerações. Assim, quero
também parabenizar a Fiemg e o Sindiextra, que contribuíram para a
vinda dessa empresa para o nosso Estado, que está tendo todo o
apoio do governo estadual, por meio do Governador Aécio Neves,
para sua implantação, o que gerará muitos empregos.

Em 24/4/2006, o jornal “Diário do Comércio” também noticiou a
venda de 49% do capital da MMX Minas-Rio, atualmente controlada
pelo empresário Eike Batista, para a empresa Anglo American.
Segundo o mercado, a operação ultrapassou US$1.000.000.000,00 e
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vai capitalizar o negócio, permitindo investimentos para colocar o ativo
em operação. O importante é que o nosso minério será explorado e,
com isso, teremos mais fontes de riquezas para o nosso Estado e
para o nosso país.

Finalizando, gostaria de felicitar todos os trabalhadores mirins desta
Assembléia Legislativa pela passagem do seu dia, 24 de abril. São
trabalhadores jovens, muitos dos quais sustentam famílias e merecem
nosso respeito e admiração. E ainda na data de hoje, 25 de abril,
parabenizo todos os contabilistas pelo seu dia. Obrigado, Sr.
Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Concedo um aparte ao nobre Deputado
Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Obrigado, Deputado André
Quintão. Quero fazer uma homenagem aos contabilistas de Minas
Gerais pelo seu dia. Eles foram e são muito importantes para as
empresas de Minas Gerais, especialmente para as indústrias
calçadistas de Nova Serrana, cidade que apresenta característica
própria, por ter indústrias pequenas.

Faço uma homenagem especial ao Sr. José Maria Scaldini, que, ao
chegar à Nova Serrana, foi o primeiro contabilista a ajudar as
empresas - até hoje ele as ajuda - a desenvolver os custos de seus
produtos. Enfim, foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento
da indústria calçadista de Nova Serrana. A todos os contabilistas de
Minas Gerais, especialmente ao Sr. José Maria Scaldini, contabilista e
advogado de Nova Serrana, o meu abraço!

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Paulo Cesar.
Associamo-nos a essa homenagem.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, soubemos que o
governo do Estado encaminhará, nos próximos dias, o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para ser analisado nesta
Casa. A partir dessa informação, reitero a solicitação que fizemos com
a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual sou
membro suplente, e com a Comissão de Participação Popular, da qual
sou Presidente, para que esta Casa realize, ainda neste semestre,
debate público envolvendo as várias organizações, conselhos e
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demais segmentos organizados da sociedade mineira, para discutir as
diretrizes, as regras que serão apresentadas a esta Assembléia.

No segundo semestre, o governo encaminhará o PPAG e a Lei
Orçamentária. Nas comissões, já aprovamos requerimentos em que
se solicitam audiências públicas conjuntas. Fizemos isso em 2003 e
vamos fazer o mesmo em 2007. Para tanto, trabalharemos em
parceria com as demais comissões, bem como com o próprio governo,
visto que talvez essa seja a legislação mais estratégica a ser votada e
aprovada neste ano pela Assembléia. Estou falando dos projetos
estruturadores do Estado, referentes aos próximos quatro anos.

Portanto, novamente me dirijo ao Presidente da Assembléia, à Mesa
e às comissões para fazer essa sugestão, apresentar essa iniciativa,
que, aliás, já foi aprovada por meio de requerimento. Desse modo,
ainda no primeiro semestre, poderemos discutir o PMDI em audiência
pública a ser realizada no Plenário desta Casa, com a presença e a
participação dos Secretários, do Vice-Governador e, quiçá, do
Governador.

Sr. Presidente, cumprimento o Deputado Padre João e,
aproveitando os 6 minutos que me restam, quero fazer coro com o
pronunciamento dele.

Há alguns dias, realizamos uma audiência pública na Casa que
durou quase 6 horas, com a presença de várias Lideranças da Zona
da Mata, representantes de sindicatos rurais, comunidades e
associações, religiosos e ambientalistas, para discutir esse conflito
hoje instalado na Zona da Mata, particularmente nos Municípios de
Muriaé e Miraí, e no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Na
região, temos uma forte pressão econômica do setor minerário para a
exploração da bauxita. Temos uma importante unidade de
conservação, o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, que contém um
dos últimos vestígios e resquícios de mata atlântica. Temos também
ali milhares de agricultores familiares.

Nos anos 2005 e 2006, a Assembléia Legislativa realizou audiência
para alertar o governo para o risco de acidentes ambientais,
particularmente com relação às barragens, e também para que se
fizesse uma discussão estratégica maior sobre o que de fato aquela
região deveria priorizar ou, no mínimo, tentar compatibilizar.
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Infelizmente, apesar do alerta da Assembléia, já no ano de 2006
ocorreu o primeiro acidente. Foi feito um termo de ajustamento. A
Assembléia realizou nova audiência pública na região, mas
novamente, em 10 de janeiro de 2007, ocorreu um novo acidente
envolvendo a mineração Rio Pomba Cataguases. No entanto, dessa
vez, o acidente foi de proporções inigualáveis.

A audiência realizada foi polêmica. Muita gente disse que não
haveria problema com relação às indenizações, porque a empresa
estaria cumprindo o seu papel, e as famílias seriam indenizadas. O
Padre João tem um trabalho efetivo na região, e, com os apoiadores e
vínculos que temos com os sindicatos rurais, fomos até lá. Vimos que
a realidade é outra. Os terrenos ainda estão enlameados, e os
agricultores não têm hoje de onde tirar a sua sobrevivência. Perderam
os móveis e seu sustento, que se baseava na agricultura familiar.
Essas famílias não receberam a indenização, por uma série de
condicionantes que a empresa vem colocando, inclusive culpando a
natureza, alegando que, naquela época, choveu muito na região e não
foi culpa da mineração o fato de aqueles bilhões de metros cúbicos
vazarem. Disseram também que a tragédia foi culpa de uma enchente
que já acontecia em Muriaé. Alegam tudo isso como se aquela
quantidade de lama não fosse determinante para a cheia do rio, para
a inundação da cidade e das casas daquelas famílias. Não podemos
admitir isso. O pior é que existe uma pressão, inclusive por parte de
outras empresas, que também têm intenção de minerar na região. Há
ainda uma pressão imensa sobre os agricultores familiares e os
órgãos ambientais para a agilização de processos de licenciamento.

Quero fazer coro com o Deputado Padre João para dizer, de
maneira muito clara, que acompanharemos “pari passu” cada
procedimento de licenciamento, porque está em risco a vida dos
moradores daquela cidade, inclusive dos de Muriaé, cidade-pólo da
região, de Miraí e de tantas outras cidades. Está em risco ainda uma
área do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, pois a economia da
região é fundamentada na agricultura familiar e está sendo atingida.

Queremos aqui, mais uma vez, solicitar da empresa a agilização do
pagamento das indenizações. Pelas informações que temos, a
regularização da situação dos atingidos de Miraí está sendo mais
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agilizada que a dos atingidos de Muriaé e demais Municípios.
Queremos essa resolução de curto prazo quanto às indenizações,

além de uma discussão mais ampla. Esperamos que, no seminário
que será realizado pela Assembléia, esse assunto tenha maior
destaque, pois, apesar de ser uma importante jazida de bauxita, estão
envolvidos milhares de agricultores, seus familiares e a mata atlântica.

Nossa maior preocupação é com o ser humano. Felizmente, houve
bombeiros e policiais, os quais foram homenageados, que retiraram
famílias de Miraí com antecedência e puderam salvá-las. O estrago
humano poderia ter sido ainda maior. Homenageamos aqueles que
fizeram o seu trabalho, mas não queremos que isso se repita. Daí a
importância dos órgãos ambientais permanecerem alerta.

O governo do Estado e esta Casa devem promover uma discussão
mais estratégica. Vamos, sim, crescer, como o Presidente Lula faz
com o Brasil por meio do PAC. Vamos, sim, apostar no
desenvolvimento do nosso Estado, mas respeitando o ser humano e o
meio ambiente. Parabéns, Deputado Padre João. Estamos juntos
nessa luta.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em
24/4/2007, dos Requerimentos nºs 396 e 397/2007, do Deputado
Célio Moreira, 404/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e
405/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Política Agropecuária -
aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 19/4/2007, dos
Requerimentos nºs 254/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
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275/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 317/2007, da Comissão
de Justiça, com a Emenda nº 1, e 372/2007, do Deputado Doutor
Viana; do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
18/4/2007, do Projeto de Lei nº 249/2007, da Deputada Cecília
Ferramenta, e dos Requerimentos nºs 296/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 306/2007, do Deputado Doutor Viana, e 312/2007, do
Deputado Jayro Lessa; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 8ª
Reunião Ordinária, em 19/4/2007, do Requerimento nº 338/2007, do
Deputado Doutor Viana; e de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião
Extraordinária, em 19/4/2007, dos Requerimentos nºs 310/2007, dos
Deputados Eros Biondini, Luiz Tadeu Leite, da Deputada Cecília
Ferramenta e dos Deputados Rômulo Veneroso e Wander Borges,
339, 368 e 371/2007, do Deputado Doutor Viana, e 377/2007, da
Comissão de Participação Popular. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 177/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

42/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Curvelo o imóvel que especifica. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Padre João, em que

pleiteia seja solicitado ao Instituto de Colonização de Reforma Agrária
- Incra -, Superintendência Minas Gerais, o envio a esta Casa
Legislativa do levantamento já existente das terras devolutas
pertencentes à União no Estado de Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado à Mineradora Rio Pomba Cataguazes pedido
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escrito de informação sobre todas as pessoas cadastradas para
serem indenizadas, com nome e local de moradia, discriminando
aquelas que já receberam a indenização, em razão do rompimento da
barragem de rejeitos de responsabilidade da mineradora, ocorrido em
10/01/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado ofício à 4ª Câmara do Ministério Público Federal
pedindo informação sobre as providências adotadas para a apuração
de responsabilidades pelo rompimento da barragem de rejeitos da
Mineradora Rio Pomba Cataguazes, ocorrido no Município de Miraí,
em 10/1/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-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 José Henrique,
Presidente em exercício, os demais Deputados presentes ao Plenário,
os telespectadores da TV Assembléia, a imprensa e os servidores.

Subo a esta tribuna para tratar de dois assuntos: a nossa
participação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
e o Plano de Desenvolvimento da Educação, abordado ontem e hoje.

Recebi denúncia, em meu gabinete, do Sindicato dos Metalúrgicos
de Vespasiano sobre a demissão de 100 trabalhadores da Belgo,
contrariando o que foi acordado com o governo de Minas no protocolo
de intenções assinado em maio de 2004. Hoje, apresentei
requerimento na Comissão de Fiscalização, solicitando a realização
de audiência pública com a presença do Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico. Nessa audiência, esperamos obter
esclarecimentos da Belgo-Mineira, que contraiu empréstimo do
governo de Minas no valor de R$92.700.000,00. A proposta era
investir nas unidades de Itaúna e Vespasiano, gerando mais de cem
postos de trabalho e elevando a arrecadação de ICMS de
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R$15.000.000,00 para R$24.000.000,00 até 2008. A informação que
recebemos do Sindicato dos Metalúrgicos é que, em vez da geração
de empregos, houve a demissão de 50 trabalhadores da empresa, e,
mais ainda, 50 trabalhadores terceirizados, contrariando, no nosso
entendimento, o Protocolo de Intenções que foi assinado com os
recursos públicos do Estado.

Infelizmente o requerimento não foi colocado em votação.
Solicitamos que essa audiência possa ocorrer para que possam vir os
esclarecimentos - aliás, são recursos públicos, 92 milhões. Para
termos uma idéia do que isso significa, o Governador de Minas, no
Orçamento deste ano, destinará 50 milhões para os recursos
reservados ao Poupança Jovem, a fim de atingir 50 mil jovens no
Estado. Quer dizer, serão 50 milhões para um programa dos nossos
jovens. Com os recursos do governo estadual, a empresa hoje geraria
100 empregos.

Peço que obtenhamos não somente da nossa Comissão, mas
também desta Casa e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
informações para esclarecermos também o sindicato sobre o
Protocolo de Intenções.

Da mesma maneira, desejo fazer uma avaliação. Essa é a segunda
audiência que solicito. Na primeira, o requerimento foi aprovado. No
dia 7 de março, foi também aprovada, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, a realização de uma audiência pública
para esclarecimentos sobre a transação da MGI - Minas Gerais
Participações, que leiloou os créditos do Banco Open, que faliu nos
anos 90. Nesse leilão, o Estado teve um prejuízo de mais de 10
milhões. O banco foi leiloado a R$1.700.000,00 em julho de 2006, e,
em fevereiro de 2007, os créditos foram negociados em
R$12.400.000,00 - os mesmos créditos.

Então, naquela oportunidade, a nossa audiência pública formulava
as seguintes perguntas: com que base foi fixado o valor de
R$1.700.000,00 para o leilão? Por que o leilão foi realizado no final da
liquidação judicial? Quem efetivamente adquiriu os créditos no leilão?
De que forma foi realizado o pagamento à MGI dos créditos adquiridos
no leilão? O requerimento foi aprovado, e estamos aguardando as
informações chegarem da Secretaria de Estado de Fazenda para
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esclarecimentos junto à nossa Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Outro requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita a
realização de audiência pública para discutir os graves problemas de
gestão da Ademg, foi aprovado. Sistematicamente têm sido feitas
denúncias por ele e outros Deputados em relação à situação do
Mineirão.

Deixo aqui um pedido para que a nossa Comissão possa considerar
essas solicitações. É preciso compreender que o papel da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária é exatamente obter
esclarecimentos sobre as negociações que foram realizadas, para que
a população de Minas não tenha dúvida, especialmente nessa
audiência de hoje em relação ao sindicato dos metalúrgicos, pois
desejamos também aferir, de fato, essas demissões. Na verdade,
queremos que Minas cresça e haja um estímulo à produção industrial
e econômica, com desenvolvimento social, geração de empregos,
crescimento do nosso Estado, da nossa economia e do nosso país;
porém sem demissões. Além disso, que, utilizando recursos públicos,
as empresas possam ampliar os empregos no Estado.

Espero que, de fato, na próxima reunião da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, possamos aprovar esse
requerimento e ouvir as partes. Nosso papel na Assembléia é ouvir a
representação dos trabalhadores, dos empresários, do governo
estadual e nos posicionarmos, construindo possibilidades a fim de que
tenhamos Minas crescendo com dignidade, mas respeitando o
trabalhador, o funcionário, o salário e a dignidade do povo de Minas
Gerais.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Em relação à denúncia feita
pelo Sindicato dos Metalúrgicos, gostaria de esclarecer que entendo
que uma denúncia desacompanhada de provas concretas necessitaria
de uma verificação maior antes de ser chamado, como a senhora
propôs no requerimento, o Secretário João Neto, o Presidente do
BDMG, o Secretário de Fazenda. Trata-se de uma denúncia bastante
vazia para que se possa fazer uma audiência pública em razão de
algo que ainda não está provado.

Quando vier o Presidente da Belgo, todos os Secretários
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convocados para essa reunião vão simplesmente fazer um confronto
entre as partes, em que será prejudicada a Belgo-Mineira, que é uma
grande empresa. A senhora entende que o financiamento é
financiamento de dinheiro público, e, na minha visão, é financiamento
do BDMG, que está muito bem garantido em razão da liquidez que a
Belgo-Mineira possui. Hoje o que mais existe no mundo é dinheiro e
poucos tomadores com a condição que a Belgo-Mineira tem de
liquidar nas datas certas. Não é dinheiro subsidiado, como foi falado, é
dinheiro de juros caros, como todo dinheiro no Brasil. Entendo que
não devemos fazer audiência pública que não será benéfica para
nenhuma das partes, confrontando-as. Precisaríamos ter algo maior
que uma simples denúncia de um sindicato. Esse é o motivo pelo qual
entendo que essa audiência pública não deva ser realizada.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço a participação do Deputado
Jayro Lessa. A nossa compreensão, a pedido do Sindicato, é uma
denúncia pública. O nosso papel é fiscalizar a boa aplicação dos
recursos públicos. Qual o problema de termos uma empresa se
manifestando, os trabalhadores, o governo, a sociedade e a
Assembléia Legislativa participando? Esse é o papel do Legislativo e
da nossa Comissão, e o papel do Deputado não pode ser cerceado
para que possamos obter informações a respeito de recursos
aplicados no Estado de Minas Gerais.

Quero fazer coro às falas dos Deputados Almir Paraca e André
Quintão, dos Deputados da nossa bancada que também se
manifestaram, do Deputado Durval Ângelo, que discutiu aqui o plano
de educação e direitos humanos. Registro também, mais uma vez, a
importância de termos um Plano de Desenvolvimento da Educação
para o nosso País, o qual foi lançado ontem pelo Presidente Lula. Em
sua abertura, ele disse: “Vejo no Plano de Desenvolvimento da
Educação o início do novo século da educação do Brasil. Um século
capaz de assegurar a primazia do talento sobre a origem social e a
prevalência do mérito sobre a riqueza familiar. Um século de uma elite
de competência e do saber, e não apenas de elite do berço ou do
sobrenome”.

Ele também fez uma reflexão em que, para ele, o Plano de
Desenvolvimento de Educação é um complemento do PAC, lançado
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no fim de janeiro.
Disse ainda: “Para diminuir a desigualdade entre as pessoas, a

alavanca básica é a educação; e, para diminuir as desigualdades
entre as regiões, a alavanca básica são os grandes programas de
desenvolvimento, que ampliam a infra-estrutura produtiva e social”.

Quero registrar que se trata de uma agenda importante e
extremamente positiva para o nosso país. A educação é um
compromisso de todos, um compromisso da sociedade, do Estado
brasileiro, do Estado de Minas Gerais e dos governos, para que seja
possível construir uma educação de qualidade, valorizando os
servidores e educadores deste país, possibilitando, de fato, o
crescimento das pessoas e o desenvolvimento do nosso país. O
compromisso com a educação é de todos.

Gostaria de destacar alguns itens deste plano, que considero
extremamente importantes. O primeiro, sobre o País, em relação às
grandes possibilidades de recursos para o Ensino Médio e para o
ensino profissionalizante. O governo passado discutiu esse assunto,
com vistas a acabar com o ensino técnico e profissionalizante. No
primeiro mandato do Presidente Lula, esse ensino foi reconstituído e
agora toma uma dimensão muito forte com a construção e a
implementação de 150 novas escolas técnicas no Brasil. Aqui, em
Minas Gerais, com a inclusão de mais uma escola em Araçuaí,
teremos 12 centros tecnológicos federais, possibilitando a
profissionalização dos nossos jovens e aumentando suas
oportunidades de um futuro melhor e de um salário mais digno.

Quero registrar, com alegria, Deputado Durval Ângelo, que
Governador Valadares vai receber um Cefet. Amanhã teremos uma
audiência pública com o Ministério da Educação e a representação de
Minas Gerais que vai coordenar o Cefet em todo o Estado, o Cefet
Minas, quando o Prof. Flávio também se fará presente. Haverá um
movimento de forças sociais e políticas para a mobilização da nossa
sociedade para a implantação do Cefet em Minas Gerais e em
Governador Valadares. Toda a região do Rio Doce foi convidada para
essa audiência pública porque, a pedido do Ministério da Educação e
do Cefet Minas Gerais, será realizada na região, junto aos
movimentos sociais, às Prefeituras, às lideranças, uma escuta para
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obterem-se as informações necessárias sobre as expectativas da
região referentes aos cursos que deverão ser oferecidos, de acordo
com cada realidade e com a vocação do nosso Leste mineiro. Deixo
aqui o registro dessa audiência pública que será realizada amanhã, às
14 horas, em Governador Valadares, convidando a Assembléia, a
população do Leste de Minas e do Vale do Rio Doce a se fazer
presente nessa importante discussão sobre a implantação do Cefet
em Governador Valadares. Serão 12 as cidades contempladas,
contando-se entre elas Araçuaí, Almenara, Curvelo, Montes Claros,
Contagem, Arinos, Formiga, Paracatu. Integra o Plano de
Desenvolvimento da Educação a expansão do ensino
profissionalizante no Brasil.

Haverá também uma extensão das nossas universidades, passo
importante para obtenção de conhecimento e para a pesquisa. Em
Minas Gerais, já foram criadas três universidades federais, mais de 42
extensões no Brasil; outras extensões acontecerão também em
Minas, compromisso do Presidente Lula com a educação.

Registro também que 1.100 Municípios poderão participar, hoje, com
mais recursos para a educação, e receberão apoio técnico e
financeiro do Ministério da Educação nos próximos 12 meses. Esses
Municípios serão avaliados de acordo com o índice de
desenvolvimento da educação e receberão recursos para que possam
melhorar sua qualidade e monitorar as redes municipais e estaduais
de educação. É nosso objetivo obter um índice de qualidade melhor
no ensino, nos próximos anos, para garantir acesso ao conhecimento
e o desenvolvimento do nosso país, das nossas crianças e da nossa
juventude.

Também é importante dizer para os 1.100 Municípios que terão
atendimento especial do governo federal que 1 bilhão serão
destinados àqueles que apresentam ainda necessidades, para
recuperar a qualidade de ensino para as nossas crianças. O MEC
apresenta a proposta de que todas as crianças sejam alfabetizadas
até os 8 anos de idade; as crianças de 10 anos tenham nível de
conhecimento compatível com a 4ª série; as escolas acompanhem a
evasão, individualmente; e, principalmente, que o MEC monitore,
muito de perto, a qualidade de ensino da população.
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Registro um avanço importante, ainda que não haja o apoio de todos
os segmentos da educação, que ainda estão discutindo o assunto.
Mas o fato de o Brasil ter um piso nacional dedicado à educação, um
piso nacional para educadores e professores, é um avanço na
qualidade de ensino. É claro que os R$850,00 provavelmente ainda
não atendam à categoria dos professores, e podemos reduzir as horas
trabalhadas; mas, considero que há um salto, cria-se um respeito que,
nos próximos anos, os Estados e os Municípios deverão ter com os
nossos educadores e com os nossos profissionais da educação. Para
garantir qualidade, tem que haver respeito com a educação, salários
mais dignos, auto-estima, enfim, compromisso com a educação em
nosso país.

São muitas as questões, o programa é muito abrangente e
merecerá, Deputado Durval Ângelo, um ciclo de debates, uma
caravana da educação, nesta Assembléia Legislativa, e um seminário,
para aprofundarmos as mudanças que ocorrerão no País com o
desenvolvimento da educação, com as novas possibilidades de um
país que tende ao crescimento que passa, inevitavelmente, por uma
educação de qualidade a partir dos Municípios, dos Estados e
também do governo do Presidente Lula. Este é um momento
importante para o Brasil. Eu diria que a educação é a “bola da vez”,
principalmente no nosso país, com o lançamento do Plano Nacional
de Educação pelo Presidente Lula. Muito obrigada.

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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Délio
Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente e demais Deputados
presentes nesta reunião, gostaria de me manifestar acerca de alguns
temas de interesse da sociedade mineira, especialmente da
sociedade belo-horizontina. Esta Casa estará apreciando, nos
próximos minutos, creio eu, às 16 horas, um projeto de nossa autoria,
estabelecendo ou instituindo o Estatuto do Cinéfilo de Minas Gerais.
Trata-se de um projeto inovador, que cuida de disciplinar as relações
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entre aqueles que freqüentam cinemas e aqueles que exploram a
atividade do cinema. Há, no Brasil, um número muito maior de
cinéfilos, aqueles que freqüentam cinemas, do que aqueles que
freqüentam os estádios de futebol. Os que freqüentam o estádio de
futebol já foram contemplados com o Estatuto do Torcedor, uma lei
espetacular, que hoje protege aqueles que vão aos estádios para
assistir, com as suas famílias, aos jogos de futebol. O Estatuto dos
Cinéfilos é na mesma linha. É uma lei inovadora no Brasil. Tenho o
cuidado de, quando apresento um projeto, não ser repetitivo e de não
copiar o que há em outros Estados ou outras cidades. O Estatuto dos
Cinéfilos zelará pelo interesse do freqüentador de cinema e dará mais
garantia a essas pessoas, mais qualidade a esse serviço e mais
segurança para aqueles que exploram os cinemas. Estamos cuidando
de várias questões desse projeto: o uso do celular, o atraso na
apresentação do filme, o contrato que se estabelece entre o cinéfilo e
o prestador de serviço - se, por exemplo, aquele que desiste de ir ao
cinema tem direito a receber o dinheiro de volta ou não. E também
dará garantia a essas pessoas de que o filme será apresentado na
hora certa, de que não haverá atraso, não haverá cancelamento, a
não ser nas hipótese previstas em lei, por motivo de força maior.
Trata-se de um projeto importante para a sociedade mineira, que será
apreciado agora, na Comissão de Justiça. Creio que, nos próximos
três meses, ele dará a Minas Gerais um instrumento jurídico capaz de
proteger as pessoas que vão aos cinemas.

Sr. Presidente, como Vereador por dois anos, sempre me preocupei
com o meio ambiente mesmo porque sou vinculado, com muito
orgulho, ao PV. A questão ambiental envolve os “outdoors”. Belo
Horizonte está emporcalhada por “outdoors”, implantados por força do
poder econômico e com a conivência do poder público. É triste, muito
triste.

Hoje, ao andar pela Av. Raja Gabaglia, contei 156 “outdoors”, que
atendem exclusivamente a interesses econômicos das empresas que
os exploram. A maioria é ilegal. A Prefeitura de Belo Horizonte não
move uma palha sequer para retirá-los. Esses “outdoors” prejudicam o
trânsito, a circulação de vento e a visibilidade do que temos de mais
precioso na cidade, a Serra do Curral. Eles prejudicam as belezas de
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nossa cidade, e a Prefeitura, a cada dia, incentiva mais a instalação
dessas placas de tamanho irregular, em local irregular e de gosto
duvidoso, para atender aos anseios dos que exploram essa atividade
em Belo Horizonte. É lamentável.

Em Florianópolis, isso não existe mais, em São Paulo também não.
Os ambientalistas condenam esse tipo de publicidade, forma primária
de tentar impingir aos que passam a aquisição de um produto ou
serviço com placas de mau gosto e que prejudicam a visibilidade de
todos. Esse é o modelo que a Prefeitura adota. Como Vereador,
apresentei um projeto para acabar de vez com essa poluição visual. A
Prefeitura foi a primeira a impor sua força na Câmara para não deixar
o projeto tramitar.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Nobre colega, V. Exa. tem
razão. Belo Horizonte e as cidades da Região Metropolitana estão
feias, e, além dos “outdoors”, contribuem para isso as placas
irregulares no comércio, nos estabelecimentos em geral.

Em Belo Horizonte, a Prefeitura tentou, há dois ou três anos, retirar
as placas, mas as cinco maiores empresas de “outdoors”, conforme
publicado no “Estado de Minas”, têm liminares que impedem qualquer
retirada. Para se retirar uma placa de “outdoor”, exige-se que a
empresa seja notificada com antecedência e que tenha amplo direito
de defesa. Hoje 70% dos “outdoors” em Belo Horizonte são ilegais,
estão colocados de forma irregular e em áreas públicas. Vimos, há
dois ou três anos, essa movimentação da Prefeitura, que pretendeu
cumprir o Código de Postura Municipal, mas não conseguiu. As cinco
maiores empresas têm liminares que tornam o processo de retirada de
uma placa, individualmente, lento e moroso. Demora-se anos.
Obrigado, Sr. Deputado.

O Deputado Délio Malheiros - Esclarecemos que as liminares foram
conseguidas com base em uma legislação malfeita, deficiente. O
projeto foi encaminhado pela Prefeitura à Câmara e, quando foram
apresentadas propostas para mudá-lo, mostrando para o Executivo
que havia brechas que permitiam a concessão de liminares - não
discutirei o mérito dessas liminares -, este fez corpo mole.

O ideal, o correto, o ético e o recomendável seria acabar com esses
“outdoors” nos corredores de trânsito. “Outdoor” só deveria haver nas
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vias de ligação aos aeroportos, como ocorre no mundo civilizado. No
mobiliário urbano, nas praças, nos relógios, há mil maneiras de se
fazer publicidade sem poluição visual, agredindo o cidadão de Belo
Horizonte, como faz a Prefeitura com esse modelo adotado. Por isso
apresentei o projeto para acabar com os “outdoors”. E vamos repetir
projetos nesta Casa, porque o meio ambiente é do interesse comum
entre Estado e Município, e não permitiremos que se coloquem
“outdoors” para atender a interesses econômicos, como a Prefeitura
vem tolerando. Este Deputado não cessará sua luta contra o
emporcalhamento de Belo Horizonte e a instalação desses “outdoors”.
Quem passa na Av. Raja Gabaglia vê, a cada hora, uma placa nova,
prejudicando a visibilidade da cidade.

Gostaria de abordar um assunto que será debatido nesta Casa nos
próximos dias e que envolve o Estado de Minas Gerais: as clínicas
médicas, psicológicas e oftalmológicas, junto ao Detran, que avaliam
os candidatos para aquisição e renovação da CNH. Quando o cidadão
vai ao médico credenciado da Unimed, é avaliado completamente
durante cerca de 1 hora, e o médico recebe em torno de R$36,00.
Quando o cidadão é submetido às clínicas do Detran, paga R$43,00
por uma suposta avaliação que dura 2 minutos. Por quê? Como se
cria esse monopólio para essas clínicas? Submeter-se a esses
monopólios será o melhor modelo para mineiros e brasileiros? Por que
os médicos devidamente registrados nos seus conselhos não podem
realizar essas avaliações? Porque poucos ganham muito, em
detrimento de toda a sociedade e de todo o corpo clínico devidamente
registrado no Estado.

Discutiremos esse tema. Quais os critérios para credenciamento
dessas clínicas? Haverá algum processo seletivo nos próximos anos?
E, quando chegarem as oficinas que farão a avaliação da segurança
veicular, como elas serão credenciadas? Será um privilégio de poucos
em detrimento do interesse de toda a coletividade? Esse assunto será
debatido na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, da
qual sou Presidente.

Precisamos discutir esses monopólios; como os monopólios dos
cartórios. Ainda hoje deparei com uma situação jurídica extremamente
curiosa. A lei mudou para que a separação não litigiosa pudesse ser
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realizada por meio do cartório. Mas determinaram o preço de acordo
com a tabela antiga. A separação extrajudicial, feita na presença do
titular do cartório, custará o mesmo preço de uma escritura no registro
de imóveis. O que tem a ver casamento com registro de imóvel?
Sabemos que a legislação tributária não aceita aplicação por analogia.
Para cada ato no cartório, há uma taxa. Taxa é natureza de tributo,
que deve ser criada por lei com vigência no ano seguinte à sua
criação. O cartório está cobrando em torno de R$500,00 para fazer
uma separação porque entende que se trata de uma escritura. E uma
escritura, no âmbito imobiliário, custaria em torno de R$500,00. Não,
isso está absolutamente errado. Esta Casa não pode omitir-se, porque
foi atropelada.

Uma lei estabelece que o cartório pode cobrar determinado valor na
escritura do registro de imóvel, mas não temos uma lei que diz
respeito à separação judicial, e o brasileiro ganhou agora o direito de
não precisar recorrer à Justiça, por força de lei federal. Então os
cartórios não podem cobrar aquilo que estão cobrando, pois estão
praticando valor não previsto na legislação, que deve ser votada e
aprovada por esta Casa, para disciplinar essa questão.

Nesta semana, também discutiremos outro problema que afeta
diretamente o consumidor mineiro: o abuso praticado pela Caixa
Econômica Federal. Todo cidadão que tem contrato antigo e pretende
negociá-lo deve antes pagar uma taxa de avaliação do imóvel. Essa
taxa foi estabelecida pela CEF em R$400,00. Vejam, V. Exas., quem
mora no Conjunto Tijolinho em Betim, se quiser quitar o seu imóvel -
às vezes por R$5.000,00 ou R$6.000,00 - e liquidar o seu
financiamento, tem antes de pedir à Caixa uma avaliação desse
apartamento e pagar R$400,00. O mercado imobiliário pratica o valor
aproximado de R$120,00, e a Caixa Federal, que é considerada um
banco público, uma instituição financeira do governo federal, cobra
R$400,00 para fazer essa avaliação? E, às vezes, num único conjunto
habitacional, já foi feita a avaliação de 10 apartamentos, portanto que
trabalho terá para fazer avaliação de outros?

É claro que isso prejudica o acordo do mutuário, porque o valor é
exorbitante. É um valor que não mantém a mínima sintonia com a
razoabilidade. Por que cobrar um valor tão elevado para se fazer uma
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avaliação que às vezes é tão simples e já foi feita no apartamento do
vizinho? E a Caixa, que é chamada banco do povo, cobrará a
importância de R$400,00; não é razoável. Isso acontece porque
Brasília tem um critério: o mesmo valor que se cobra de um
apartamento simples se cobra de um “shopping center” para efeito de
refinanciamento daquele imóvel. Ora, fazer a avaliação de um imóvel
de 10.000m2 num “shopping center” é absolutamente diferente de
fazer a de um imóvel popular, e as pessoas, às vezes, têm o seu
acordo prejudicado por conta de um valor tão exorbitante para se
fazer uma avaliação simples do imóvel, cujo preço normal no mercado
é R$120,00. Vamos discutir esse assunto com a CEF e esperamos
que o chamado banco do povo pare de praticar preço tão exorbitante,
sob pena de responder à ação civil pública que vamos impetrar,
porque os mutuários não podem submeter-se a essa cobrança tão
extorsiva e absurda de R$400,00 para se fazer uma simples
avaliação.

Por último, Sr. Presidente, esta Casa, representada por sua
Comissão de Segurança Pública, estará presente no meu querido
Município de Itamarandiba na próxima sexta-feira. Lá vamos discutir a
questão de segurança pública da região. É sabido que, com a polícia
centralizada nos grandes centros e nas grandes cidades, em seus
quartéis generais, a violência se deslocou para o interior. Na minha
cidade de Itamarandiba, em 2005, ocorreram cinco assassinatos. Em
2007, até o momento, ocorreram 15. Por que esse aumento da
violência?

Hoje a força policial não acompanha proporcionalmente o índice de
crescimento habitacional no interior. Se temos 40 mil policiais na
Polícia Militar, proporcionalmente as grandes cidades são melhor
assistidas. Isso é fato. É claro que os recursos do Estado não são
abundantes a ponto de termos os policiais que queríamos nos pontos
onde ocorrem os maiores índices de violência, mas temos de olhar
para o interior, onde o tráfico de drogas está correndo à solta; onde
não há como controlá-lo com os poucos policiais disponíveis. As
viaturas de que dispõem os pequenos Municípios não são suficientes
para atender à demanda desses locais. Temos a violência contra a
mulher em todos os quadrantes deste Estado, e não há delegacias de
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combate a esses crimes, em número suficiente.
Por esse motivo, estamos buscando também uma ajuda do governo

do Estado para a cidade de Além Paraíba, cujos índices de violência
contra a mulher são assustadores. Estaremos discutindo no interior,
onde a Assembléia Legislativa se faz presente, oficialmente, pela
primeira vez na história daquele Município. Apesar do índice crescente
de violência nessa cidade, nunca houve uma audiência pública lá. O
Deputado Durval Ângelo, que está presente, é o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e muito tem trabalhado. Peço-lhe que
também fique atento para o aumento da violência no interior do
Estado.

No meu tempo de criança, na cidade de Itamarandiba, era raríssimo
um assassinato, uma ocorrência por algum tipo de crime violento.
Hoje o índice de assaltos nessa cidade é assustador. Não só em
Itamarandiba, mas também em Capelinha, Turmalina, Minas Novas,
Aricanduva e tantas outras cidades da região. Talvez isso aconteça
devido ao progresso econômico, porque o Município, que era muito
pobre e tinha um IDH baixíssimo, já consegue superar cidades do Sul
do Estado, em razão do extrativismo de madeira de eucalipto e da
florescente indústria, que hoje emprega tanta gente no Município.

É preciso ter os olhos voltados para o interior do Estado, para essas
cidades, pois não adianta combater o crime apenas nos locais em que
o criminoso se apresenta com maior eficácia, com atos praticados à
luz do dia, e deixar o interior sem a assistência da segurança pública
do nosso Estado.

É isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs.
Deputados, por nos ouvir.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 26, 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/4/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o
Deputado Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado
Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BSP), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada
Rosângela Reis e os Deputados Gilberto Abramo, Weliton Prado e
Carlin Moura. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o
Projeto de Lei nº 59/2007, do Deputado Weliton Prado, que institui a
cobrança de meia-entrada em estabelecimentos culturais, de lazer e
esportivos no Estado e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Pedro Paulo Cava, do Teatro de
Pesquisa, manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº
59/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Lúcio dos Santos Oliveira, Presidente da Associação Brasileira de
Promotores de Espetáculos - Abrape -; Cássio Batista Pinheiro de
Barcellos - Presidente do Fórum Permanente dos Dirigentes das
Casas de Espetáculos de Minas Gerais; Daniel Ferreira Coelho,
representante da UNE e da UCMG; Neivaldo Haroldo Ramos,
Procurador-Chefe da Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes;
Cláudia Garcia Elias, responsável pela programação do Palácio das
Artes; José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça;
Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto, coordenadora do Núcleo de
Educação e Cultura do Projeto Espaço Criança Esperança, Unesco;
José Claúdio da Silva, Promotor Cultural do Município de Uberlândia;
Liza Prado, Superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor -
Procon - de Uberlândia; Rodrigo Figueira, Diretor da Associação
Mineira dos Estudantes; Eliseu José da Silva, Presidente do
Movimento Estudantil do Brasil, que são convidados a tomar assento
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à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Maria Lúcia
Cardoso, 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.
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 sejam ouvidos nesta
reunião a Sra. Liza Prado, Superintendente do Procon da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, Sr. José Cláudio da Silva, Produtor Cultural
do Municipio de Uberlândia, e Rodrigo Figueira; e do Deputado
Gilberto Abramo, em que solicita seja ouvido o Sr. Eliseu José da
Silva, Presidente do Movimento Estudantil do 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, 24 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Ronaldo

Magalhães.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Maria Lúcia Mendonça 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 da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Gilmar Camargo de Almeida, Presidente do Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo”
de 14/4/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Lei nºs 425/2007, em 1º turno (Deputado Walter Tosta);
449/2007, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 453 e
461/2007, em turno único (Deputada Elisa Costa). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
249/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), que recebeu parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 296, 306 e 312/2007. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidente recebe
requerimento da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura,
que será votado oportunamente e em que solicitam a realização de
reunião conjunta das Comissões do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social e de Participação Popular com a finalidade de se discutir,
em audiência pública, a situação dos defensores públicos 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, 24 de abril de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 258/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 258/2007
visa declarar de utilidade púbica a Associação Cultural Quintal do
Samba, com sede no Município de Viçosa.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A citada entidade, constituída em 1994, possui como objetivo
primordial promover manifestações artísticas e culturais, estimulando
a melhor convivência entre os seus associados e a comunidade.

Na área social, mantém serviços de assistência médica e dentária e
desenvolve atividades assistenciais, recreativas e desportivas.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas.

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

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

nº 258/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 377/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Cênico Paternon -
ACCP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 377/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Cênico Paternon, que desenvolve projetos
comunitários como instrumento de divulgação da sabedoria e
educação popular.

Ajuda a construir uma sociedade mais justa e democrática, no seio
da qual o direito e a dignidade dos cidadãos sejam traduzidos pelo
acesso à saúde, ao trabalho, à moradia, à educação, às atividades
esportivas e culturais, combate a fome e a miséria em parceria com
órgãos públicos e com a própria comunidade e promove a integração
e a troca de experiências como forma de construir laços de
solidariedade e padrões de vida condizentes com a cidadania.
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Por sua atuação, merece o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
377/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 406/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei nº

406/2007 visa declarar de utilidade pública o Grupo do Amor Exigente
de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio Pomba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em funcionamento desde 2004, a referida entidade, no cumprimento

de seus propósitos estatutários, consolida um compromisso com a
sociedade de Rio Pomba, traduzido no trabalho permanente de
recuperar toxicômanos e alcoólatras residentes nesse Município.

Sem fins lucrativos, desenvolve esforços com o objetivo de
promover a saúde, a qualidade de vida e o resgate da dignidade
humana de tais indivíduos, reintegrando-os na família e na
comunidade. Realiza, gratuitamente, programas e projetos preventivos
e educativos de combate ao uso de drogas e providencia a internação
de dependentes em comunidades terapêuticas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

406/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 449/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Casa da Verdade, com
sede no Município de Divinópolis.

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 449/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Casa da Verdade, com sede no Município de Divinópolis.
A referida entidade, fundada em 2002, possui como finalidade

essencial a busca da melhoria da qualidade de vida da população do
Município de Divinópolis.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e
culturais, tais como o combate à fome e à pobreza, a proteção à
saúde da família, a realização de cursos de capacitação profissional, a
promoção de campanhas de distribuição de alimento e agasalho e a
integração de seus associados no mercado de trabalho.

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

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

nº 449/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 453/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº

453/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - Assappen-SL -, com
sede no Município de Santa Luzia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 453/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia. Fundada
em 1990, a referida entidade congrega todos os aposentados e
pensionistas do Município de Santa Luzia, segurados pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social e por outros órgãos governamentais a
ele vinculados.

Na consecução de suas metas, promove a integração entre os seus
associados; representa-os junto a órgãos federais, estaduais e
municipais; realiza conferências e seminários, edita revistas e jornais
de interesse dos segurados; mantém organizações de natureza social.
Dessa maneira, procura melhores condições de atendimento a
cidadãos que se aposentaram e que percebem pensões, intentando
assegurar-lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 453/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 461/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto Pauline Reichstul de Educação
Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do Meio Ambiente, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 461/2007 pretende declarar 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 referida entidade, sem fins lucrativos, tem suas ações
voltadas prioritariamente para crianças e adolescentes. Dessa
maneira, promove a defesa dos seus direitos, contribuindo para
eliminar quaisquer formas de negligência, discriminação e exploração;
desenvolve projetos que ampliam o acesso deles aos direitos
fundamentais, em conformidade com o Estatuto da Criança e do
Adolescente; presta assessoria a organizações assistenciais que
atuam para garantir-lhes os benefícios previstos na Lei Orgânica da
Assistência Social; promove a integração dos jovens no mercado de
trabalho.

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

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

nº 461/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 645/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 645/2007

visa  a  declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Carlo
Tibaldi - Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” em 5/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 645/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Carlo Tibaldi - Cecati -, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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 e
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 27, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, pelo art. 33, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 645/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 647/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 647/2007
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Moradores
Palmeiras - Ampa -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 647/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores Palmeiras - Ampa -, com sede no Município
de Teófilo Otoni.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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; e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 16, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, pelo art. 31, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere,
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 647/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 690/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em análise
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede no Município de
Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” em 10/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 690/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa
Rita, com sede no Município de Curvelo.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão



1621

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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 3º do art. 31,
que as atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas; e, pelo §
2º do art. 56, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere no Município de
Curvelo, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 690/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 693/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Jayro Lessa,
visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Fraternidade - AMBF -, com sede no Município de Governador
Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 693/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Fraternidade - AMBF -, com sede
no Município de Governador Valadares.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterada pela Lei nº
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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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 36, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas;
e, pelo art. 38, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 693/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 694/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Nossa Senhora das Graças e Carapina - ACMBNSGC -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 694/2007 visa declarar de utili dade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e
Carapina.

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.
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Além disso, o art. 39 do seu estatuto dispõe que, no caso de sua
extinção, o patrimônio social remanescente reverterá em benefício de
uma instituição congênere, com personalidade jurídica, devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou de entidade
pública. E o art. 40 determina que a Associação não remunera as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1988, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005, mas é necessário
emendar a proposição para retificar o nome da entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 694/2007, 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 Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e
Carapina - ACMBNSGC -, com sede no Município e Governador
Valadares.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 695/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto
Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no Município de
Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação



1624

O Projeto de Lei nº 695/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Cardo.

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, 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; sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 40, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública; e, pelo art. 42, que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros são inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 695/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves -  Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 737/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto em análise visa a
declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Social e Beneficente
Ebenezer - Acosbe -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 737/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Ação Comunitária Social e Beneficente Ebenezer - Acosbe -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado 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; sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 5º, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, pelo parágrafo único do art. 28, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 737/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 96/2007

Comissão de Segurança Pública
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” de 17/2/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

No decorrer da tramitação, o Projeto de Lei nº 903/2007, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.699/2004, foi anexado à
proposição em análise, de acordo com o disposto no art. 173, § 2º, do
Regimento Interno.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, o
projeto foi encaminhado a esta Comissão para receber parecer quanto
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ao mérito.
Fundamentação

A proposta de lei em exame objetiva alterar o “caput” do art. 72 da
Lei de Execução Penal, visando a nele incluir a obrigação da
existência de dependência física nos estabelecimentos prisionais
destinada à assistência religiosa aos detentos.

O direito à assistência religiosa durante o cumprimento da pena, nas
entidades civis e militares de internação coletiva, está previsto
constitucionalmente, sendo também assegurado ao apenado nos
termos da Lei Federal nº 7.210, de 1984, embora seja por demais
sabido que algumas de nossas prisões se transformaram em
verdadeiras masmorras, não oferecendo aos detentos as mínimas
condições para o cumprimento da pena.

Tendo em vista a comprovada eficácia da assistência religiosa como
um dos mecanismos propiciadores do processo de ressocialização,
entendemos que a medida proposta por meio do Projeto de Lei nº
96/2007 vem ao encontro das múltiplas tentativas de minimizar o
dramático problema da reinserção social do egresso, num país que
conta hoje com aproximadamente 150 mil encarcerados e centenas
de mandados de prisão a serem cumpridos. Minas Gerais abriga
atualmente cerca de 25% da população encarcerada no Brasil.

Registre-se que a Lei de Execução Penal, que se pretende alterar,
assegura ao sentenciado, em seu art. 60, o direito à liberdade de
crença e ao exercício de culto.

A proposição em epígrafe visa a oferecer condições físicas para o
exercício desse direito do detento, dotando os estabelecimentos
prisionais de instalações para a manifestação do culto religioso,
exercido com liberdade de crença, nos termos da Constituição da
República. Merece, portanto, desta Comissão irrestrito apoio.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

96/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Délio

Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2007
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Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
139/2007, resultante do desarquivamento do 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007, o projeto foi
examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

No decorrer da tramitação, o Projeto de Lei nº 792/2007 foi anexado
à proposição, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno,
compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por objetivo assegurar a presença de

agentes de vigilância nas agências bancárias, postos de serviços
bancários e quiosques de caixas eletrônicos, nos horários de
funcionamento. Trata-se de medida salutar, que vem ao encontro de
necessidade sentida no campo da segurança pública em nosso
Estado.

A medida proposta, no campo da organização normativa,
especialmente em seus dois primeiros artigos, está em harmonia com
os preceitos da Lei Federal n° 7.102, de 20/6/83, q ue dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências. A esse respeito já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, afirmando que matéria dessa natureza não é privativa da
União, mas passível de legislação concorrente, ou, ainda, relativa ao
interesse local (AI-AgR 427373 / RS - Relatora: Min. Cármen Lúcia -
Julgamento: 13/12/2006 - Órgão Julgador: Primeira Turma), como
ressaltou em seu parecer a Comissão de Constituição e Justiça.
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O projeto em exame é estreitamente vinculado a um problema
concreto, qual seja o aumento do número de casos de crimes
envolvendo o atendimento ao consumidor em caixas eletrônicos. Tal é
a dimensão desse fenômeno que o comportamento social das
pessoas tem se modificado (IPAZ. Assaltos em São Paulo. São Paulo,
janeiro de 2005) simultaneamente à elevação dos indicadores
estatísticos (por exemplo, dados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato
Grosso em TEIXEIRA, Ib. “A Violência Sem Retoques - A Alarmante
Contabilidade da Violência”. Rio  de Janeiro: UniverCidade, 2002. p.
75 - 99; “Estatísticas 2005”. Delegacia de Furtos e Roubos. Rio de
Janeiro; www.policiacivil.mt.gov.br/Clipping%202005), a partir dos
quais o especialista Guaracy Mingardi enfatiza a necessidade da ação
estatal (“Folha de S. Paulo”, 5/10/2002), como pretende a proposição.

Observa-se que, nos últimos tempos, em inúmeros espaços de uso
público tem se tornado necessária a adoção de padrões de segurança
compatíveis com o risco de criminalidade neles existentes. Antônio
Picini aponta, a esse respeito, o seguinte:

“Algumas empresas ou setores da sociedade desejam ter segurança
24 horas por dia e o Estado não tem a obrigação nem o dever de
atendê-los, pois isso significaria a privatização, em benefício de
alguns, de um serviço que deve ser de todos. É o caso, por exemplo,
dos espaços privados freqüentados por grande número de pessoas,
como “shopping centers”, clubes, bancos, edifícios comerciais,
condomínios, etc. Não é possível nem desejável colocar um policial
em cada um desses locais e por isso eles são quase que
exclusivamente policiados por seguranças particulares. (...) Essa
violência aumenta a demanda por serviços e equipamentos” (Análise
da Competitividade na Indústria de Segurança Privada da Grande
Florianópolis. Florianópolis. UFSC, 2004).

Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de
Segurança - Fenavist -, o setor bancário é o segundo em utilização de
segurança privada (In: www.fenavist.com.br), o que evidencia a
necessidade de especial atenção para essa questão, como na
proposição em tela, que procura adequar o funcionamento dos
bancos, enquanto espaços físicos sujeitos à ação criminosa, às
necessidades sociais (“O Desenvolvimento da Segurança Privada”. In:
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Security, Ano V, n. 21, p. 30 - 48, fev. 2002).
A ação estatal regulatória nesse campo é defendida, entre outros,

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que assim se
expressou em relatório:

“Hoje os roubos mais comuns ocorrem em lugares e situações tão
corriqueiros quanto inevitáveis para quem vive numa cidade grande
(...) ‘Shopping centers’, caixas de saque automáticas, lojas de
conveniência abertas 24 horas, são todos considerados espaços
semi-públicos e que tem levantado questões problemáticas no que
concerne à segurança.

(...)
Na medida em que se trata de locais por onde passam muitas

pessoas e essas pessoas têm sua segurança afetada pelo que ocorre
nesses locais, ou de funções públicas exercidas por agentes privados,
em boa parte dos países assume-se como legítima a preocupação do
poder público em regular minimamente a segurança nesses espaços e
atividades. Nos Estados Unidos vêm aumentado as exigências de
segurança para o funcionamento desses locais semi-públicos,
exigências para que os empresários invistam em segurança para os
funcionários e usuários desses espaços.” (Propostas da Comissão do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, visando conter
a escalada da criminalidade violenta que assola os grandes centros
urbanos de São Paulo. In: www.mp.sp.gov.br/pls).

A responsabilidade dos bancos, nesse caso, é inquestionável, em
que pese a posição contrária de sua federação sindical (“Folha de S.
Paulo”, 22/1/2005). O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de
Justiça mineiro já se expressaram a esse respeito com absoluta
clareza, nos seguintes termos:

“Inocorrendo o assalto, em que houve vítima fatal, na via pública,
porém, sim, dentro da agência bancária onde o cliente sacava valor de
caixa eletrônico após o horário do expediente, responde a instituição
ré pela indenização respectiva, pelo seu dever de proporcionar
segurança adequada no local, que está sob a sua responsabilidade
exclusiva” (STJ- Recurso Especial nº 488.310 - RJ (2002/0170598-3);
Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar; Relator para o acórdão: Min.
Aldir Passarinho Júnior).
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“Correm por conta do Banco os riscos inerentes à sua atividade”
(TJMG, Apelação nº 0364499-7, Orgão Julgador: Segunda Câmara
Cível, Relator: Des. Pereira da Silva, 10/9/2002).

Essa mesma é a posição doutrinária do Juiz Pablo Stolze Gagliano,
que assenta o seguinte:

“Entendemos que, mesmo em assaltos ocorridos em terminais
localizados em via pública, a responsabilidade civil do banco é
manifesta. (...) O que não aceitamos é o argumento - teoricamente
impactante, mas socialmente injusto - de que ‘a segurança pública
toca ao Estado’ e, por conseguinte, o banco não responde por danos
decorrentes de assaltos ocorridos em terminais instalados em via
pública” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Responsabilidade dos bancos por
assaltos em terminais eletrônicos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n.
1029, 26/4/2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=8301>).

Percebe-se que a proposição em epígrafe conecta os diversos
aspectos da questão, o fato social, a responsabilidade dos
estabelecimentos bancários e a necessidade de regulação estatal
sobre o fenômeno. Ressalte-se, aliás, o trabalho realizado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que aprimorou o texto original do
projeto, mediante substitutivo que se mostra mais adequado aos fins a
que se destina a proposição, bem como à técnica legislativa esposada
pela Lei Complementar n° 78, de 2004.

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

139/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Délio

Malheiros - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 172/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
172/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.172/2005, institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de
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incentivo ao uso da bicicleta no Estado.
Preliminarmente, foi a proposição encaminhada 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 regimentais.

Fundamentação
A proposição, conforme anuncia sua ementa, objetiva instituir uma

política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso da
bicicleta. Cabe-nos salientar que a proposta em exame já tramitou na
legislatura passada, na forma do Projeto de Lei n° 2.172/2005. À
época, esta Comissão opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

A bicicleta apresenta-se como um veículo com duas rodas presas a
um quadro, o qual é movido pelo esforço do próprio usuário (ciclista).
Com mais de 1 bilhão de unidades produzidas em todo o mundo, é
usada como meio de transporte e objeto de lazer e em atividades
esportivas.

Por ser um meio de transporte barato, ecológico e saudável, é
bastante utilizada no dia-a-dia. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB -
, em seu art. 96, inciso II, classifica-a como veículo de transporte de
passageiros, estabelecendo, no inciso VI do art. 105, sanções para o
não-atendimento dos requisitos de segurança. O uso da bicicleta
requer, além de equilíbrio, atenção e cuidado, bem como o
conhecimento das regras básicas de circulação. O ciclista necessita
comunicar-se com os demais usuários da via, sinalizando com a
devida antecedência suas intenções; e a bicicleta, por sua vez, deve
estar equipada com itens de segurança, como o espelho retrovisor, do
lado esquerdo, e a campainha.

Segundo o CTB, em seu art. 58, “nas vias urbanas e rurais de pista
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver
ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nas bordas da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com
preferência sobre os veículos automotores”. (Grifo nosso.) Ou seja,
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onde não há ciclovia, a bicicleta tem a preferência na circulação.
Acrescente-se que, segundo o art. 201 do referido Código, o motorista
que não guardar a distância lateral de 1,5m ao passar ou ultrapassar
bicicleta será multado e terá perda de 4 pontos contabilizada em sua
CNH. Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de ciclista
também acarreta multa grave.

A utilização da bicicleta como modo de transporte urbano, no
mundo, é bastante variável. Países do Norte da Europa, como a
Dinamarca e a Holanda, apresentam altos níveis de utilização, cerca
de 20% e 30%, respectivamente. Na China, apesar da redução devida
às recentes mudanças políticas e econômicas, a bicicleta ainda é o
principal meio de transporte, sendo responsável por 40% dos
deslocamentos urbanos. Nos Estados Unidos e Canadá, embora
menos de 1% desses deslocamentos sejam realizados de bicicleta,
observou-se um aumento de sua utilização nas décadas de 80 e 90.

No Brasil, que conta com aproximadamente 60 milhões de bicicletas,
há poucos estudos acerca de sua utilização. Em 2001, a Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes - Geipot - realizou um
levantamento sobre a importância da utilização da bicicleta como meio
de transporte em 60 Municípios brasileiros, intitulado “Planejamento
Cicloviário: Diagnóstico Nacional”. Esses dados revelaram que quase
dois terços da frota de bicicletas são utilizados pela classe operária.

Os benefícios para a saúde advindos da utilização regular da
bicicleta, tanto nos deslocamentos utilitários quanto no lazer, são
inegáveis. Estudo realizado na Dinamarca mostrou que a utilização da
bicicleta como meio de transporte reduz o risco de morte por doenças
crônico-degenerativas.

Movimentos para incentivar o uso da bicicleta, principalmente nos
deslocamentos para o trabalho, estão surgindo em várias partes do
mundo. O Dia Mundial sem Carro, iniciado na França em 1998 e hoje
organizado pela União Européia, é realizado em várias cidades do
mundo, incluindo Belo Horizonte.

O programa americano Healthy People 2010, apoiado pela
Organização Mundial de Saúde - OMS -, tem como meta reduzir a
inatividade física e, conseqüentemente, a mortalidade por doenças
crônico-degenerativas. Uma das principais formas de alcançar a meta
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proposta é incentivar os trabalhadores a utilizarem meios de
transporte alternativos (caminhada ou bicicleta) em seus
deslocamentos.

Em contraponto ao saudável uso da bicicleta, é freqüente a
ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas,
principalmente crianças e adultos jovens, e causando mortes e
incapacidade. A baixa utilização dos equipamentos exigidos pelo CTB
corrobora o mencionado no relatório da Geipot, que faz referência ao
baixo nível de conhecimento das normas desse Código. Outro ponto a
ser ressaltado em relação ao baixo uso de equipamentos de
segurança é o fato de a grande maioria dos ciclistas pertencer a
classes menos favorecidas, que têm menos acesso a informações
relativas à segurança no trânsito, além de não possuírem renda
suficiente para equipar ou mesmo manter sua bicicleta em boas
condições.

Em relação aos equipamentos de segurança exigidos pelo CTB,
apenas 0,3% das bicicletas observadas no citado relatório da Geipot
os apresentavam em sua totalidade, enquanto 14% não apresentavam
nenhum desses equipamentos. A maioria (55%) possuía apenas um
dos equipamentos exigidos. Em 15% das bicicletas, não havia sequer
freios funcionando, e o refletor instalado nos pedais foi o equipamento
de segurança obrigatório mais utilizado.

Em conclusão, fazem-se necessários estudos relacionados ao
comportamento, no trânsito, de ciclistas e de outros usuários de vias
públicas. A construção de espaços exclusivos para a circulação de
bicicletas, a disseminação de conhecimento relativo aos direitos e
deveres desses cidadãos frente às leis de trânsito e uma maior
fiscalização para garantir o cumprimento destas seriam medidas que,
em curto e médio prazos, com certeza reduziriam o número de
acidentes envolvendo ciclistas e, conseqüentemente, o número de
acidentes em transportes terrestres.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
aprovação da matéria. Contudo, a fim de promover as necessárias
adequações técnicas, apresentou o Substitutivo nº 1, que acatamos,
pois entendemos que aprimora a matéria.

Assim, entendemos que o projeto se reveste da maior importância e
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que é necessário que o Estado cumpra o seu papel de educador,
como guardião da segurança e bem-estar do cidadão, quer seja
construindo mais ciclovias, quer seja mobilizando a sociedade para a
discussão de regras, pois é inconcebível que os ciclistas continuem
disputando o mesmo espaço com os carros.

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

172/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Djalma Diniz, relator - Juninho

Araújo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 195/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 90/2003,
dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica das atividades de
fiscalização e de defesa institucional exercidas pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e pelo
Ministério Público Estadual.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo promover a realização de estudo e a

divulgação pedagógica, nas escolas de segundo grau da rede pública
estadual, das atividades de fiscalização institucional e de defesa do
patrimônio público exercidas pela Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público
Estadual, esclarecendo ao estudante do ensino médio quais são os
instrumentos de que ele dispõe para o pleno exercício da cidadania no
que se refere à defesa dos princípios éticos e morais da administração
pública e do patrimônio público.

O projeto foi analisado na legislatura anterior por esta Comissão,
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que exarou seu parecer pela constitucionalidade com as emendas que
apresentou. Mantivemos o mesmo entendimento manifestado naquela
ocasião e também inserimos algumas emendas.

Desse modo, reproduzimos, nesta fundamentação, os argumentos
então apresentados.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto em tela apresenta
vícios de natureza jurídico-constitucional e legal em alguns de seus
dispositivos, razão pela qual apresentamos as Emendas nºs 1, 2, 3, ao
final deste parecer.

Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.
O parágrafo único do art. 1º foi objeto da Emenda nº 1, supressiva

do dispositivo, uma vez que ele obriga os estabelecimentos de ensino
e os docentes a incluírem o estudo proposto na disciplina História,
contrariando frontalmente a autonomia assegurada a esses
estabelecimentos e aos docentes pelos arts. 12, inciso I, e 13, incisos
I e II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal
nº 9.434, de 1996.

O art. 2º do projeto, ao fixar atribuição para o Tribunal de Contas e o
Ministério Público Estadual interfere na autonomia desses órgãos.
Diante disso, apresentamos a Emenda nº 2, que dá nova redação ao
dispositivo, facultando às escolas de 2º grau da rede pública estadual
a utilização do material pedagógico explicativo das atividades de
fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na defesa dos seus
direitos, elaborado pelas instituições mencionadas no art. 1º.

O art. 3º da proposição contraria o princípio da separação dos
Poderes, uma vez que interfere na competência do Poder Executivo
ao estabelecer atribuição para órgão a ele pertencente e diretamente
subordinado ao Governador do Estado, em franca oposição ao
disposto no art. 90, V e XIV, da Constituição mineira.

O Conselho Estadual de Educação, a que se reporta o artigo,
vincula-se à Secretaria de Estado de Educação, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo e seu auxiliar no exercício
da competência privativa de direção superior do Poder Executivo. É o
que estabelece o art. 90, II, da Carta Política mineira.

A Emenda nº 3 suprime o art. 3º do projeto, que determina ao Poder
Executivo a regulamentação da lei. Ocorre que já é competência do
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Governador do Estado a expedição de decretos e de regulamentos
para a fiel execução das leis, conforme determina o inciso VII, “in fine”,
do art. 90 da Constituição mineira. Assim, por ocasião da
regulamentação da lei pelo Poder competente será determinada a
carga horária, a forma de abordagem do tema ao longo das séries do
ensino médio, e a especificação da disciplina que melhor recepcionará
o referido conteúdo.

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 195/2007 com as
Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, as escolas de ensino

médio da rede pública estadual poderão utilizar o material pedagógico
explicativo das atividades de fiscalização institucional e de apoio ao
cidadão na defesa dos seus direitos elaborado pelas instituições
mencionadas no art. 1º.”.

Emenda nº 3
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 328/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.784/2005,
acrescenta dispositivos ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Segurança Pública.
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Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, do Regimento Interno, vem
a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise, em seu art. 1º, pretende acrescentar os §§

4º e 5º ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de
execução penal. O § 4º determina que o edital de licitação de obra ou
serviço realizados pelas administrações públicas direta e indireta do
Estado deverá prever a reserva de 10% das vagas para apenados da
localidade em que se desenvolva a atividade contratada. O § 5º
estabelece que na avaliação das propostas dos licitantes será
computada pontuação em favor daqueles que atenderem à reserva de
vagas proposta no dispositivo anterior.

O projeto foi analisado na legislatura anterior por esta Comissão,
que exarou parecer pela constitucionalidade com fulcro nas razões
que apresentou. Considerando que não houve alterações no sistema
jurídico de forma a respaldar o estudo da matéria sob um prisma
diferente, mantivemos o mesmo entendimento manifestado naquela
ocasião.

A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e
contrato é privativa da União, nos termos do inciso XXVII do art. 22 da
Constituição da República. A vontade constitucional, portanto, é de
ressalvar a competência dos demais entes federados para disciplinar
a mesma matéria. Desse modo, no entendimento do administrativista
Marçal Justen Filho, “apenas as ‘normas gerais’ são de obrigatória
observância para as demais esferas de governo, que ficam liberadas
para regular diversamente o restante, exercendo competência
legislativa irredutível para dispor acerca das normas específicas. (...)
Portanto, a União não dispõe de competência privativa e exclusiva
para legislar sobre licitações e contratos administrativos. Os demais
entes federativos também dispõem de competência para disciplinar o
tema” (“Comentários à lei de licitações e contratos administrativos”, 6ª
edição, 1999, págs. 18 e 19).

Lembramos que a norma geral da União constitui-se na Lei Federal
nº 8.666, de 21/6/93, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
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administração pública e dá outras providências”.
Como vemos, a matéria objeto da proposição em análise pertence

ao âmbito de competência legislativa constitucionalmente atribuída ao
Estado Federado. Todavia, o § 3º do art. 39 da lei de execução penal
contém um comando genérico que será contemplado de forma mais
precisa pelo disposto no § 4º a ser acrescentado pelo projeto. Desse
modo, em consonância com a técnica legislativa, em lugar de
acrescentar o § 4º ao art. 39 da referida lei, deverá ser dada nova
redação ao § 3º do seu art. 39 para que, de forma genérica e factível,
o dispositivo atenda plenamente ao objetivo da proposição, que pode
ser resumido na reserva, para sentenciados e ex-presidiários, de até
10% das vagas existentes nas obras e nos serviços contratados pela
administração pública. A obrigatoriedade de conceder preferência aos
sentenciados existentes na localidade em que se desenvolva a
atividade contratada pela administração pública tem por finalidade
contribuir para a operacionalidade da realização da obra ou do
serviço, o que se mostra compatível com o princípio da razoabilidade,
insculpido no “caput” do art. 13 da Carta mineira. Ressalte-se que a
temática geral do projeto visa a atender ao princípio da
ressocialização do sentenciado.

Entendemos que, em vista da alteração proposta, o art. 47 da lei de
execução penal do Estado deve ser mantido, uma vez que o seu
comando denota um caráter mais amplo, e lembra ao intérprete e ao
aplicador da lei a imperatividade da observância dos comandos gerais
constantes da Lei Federal nº 7.210, de 1984, a lei de execução penal
nacional.

Além disso, para preservar a uniformidade da terminologia utilizada
na lei de execução penal do Estado, adotamos, no substitutivo, o
termo “sentenciado” no lugar de “apenado”, como constava na
redação original do projeto. Nesse particular, conforme Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira, a expressão “sentenciado” significa
“indivíduo que foi objeto de sentença” (“Aurélio Século XXI, o
Dicionário da Língua Portuguesa”, 3ª ed., Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999, pág. 163). Assim, tanto o preso em regime fechado
quanto o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, que
são indivíduos objeto de sentença, estão abrangidos pelo vocábulo.
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Entretanto, também a categoria dos ex-presidiários deve ser incluída
no substitutivo, em face dos princípios da isonomia e da eqüidade. Por
essa razão inserimos na redação do § 3º do art. 39 da lei de execução
penal do Estado, constante no art. 1º do Substitutivo nº 1, o termo “ex-
presidiário”, o que confere ao substitutivo apresentado o caráter de
universalidade, em se tratando da categoria focalizada.

Assim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
que, ao dar nova redação ao § 3º do art. 39 da lei de execução penal
do Estado, confere maior abrangência ao projeto originalmente
proposto, uma vez que, com a nova redação, ficam também incluídos
as obras e os serviços que dispensam o processo licitatório, de acordo
com o estabelecido no art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com a
redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 1998. No substitutivo foi
mantido o percentual de 10% como limite máximo das vagas para os
sentenciados. O substitutivo acrescenta, ainda, outros três parágrafos
ao art. 39 da lei mineira, que tratam de temas pertinentes aos
sentenciados candidatos às vagas reservadas, como as cautelas a
serem tomadas contra a fuga, a habilitação do sentenciado para a
função postulada e o atendimento de outras condições e requisitos
estabelecidos na lei federal de execução penal. Também prevê o
substitutivo que, não sendo possível o preenchimento das vagas
previstas por sentenciados e ex-presidiários, elas serão ocupadas
pelos demais candidatos.

O cômputo de pontuação em favor dos licitantes, proposto no art. 1º
do projeto original, em nada favorecerá o participante do certame,
uma vez que todos os licitantes serão obrigados a acatar o percentual
estabelecido no projeto em exame. Lembramos que, em se tratando
de obra ou serviço licitado, o percentual fixado na lei deverá constar,
necessariamente, no edital de licitação, ao qual se vincula o contrato
(princípio da vinculação do contrato ao instrumento convocatório).

Em face da fundamentação apresentada, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 328/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação ao § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém normas de execução penal, acrescenta
os §§ 4º, 5º e 6º ao mesmo artigo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido
dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

“Art. 39 - (...)
§ 3º - Na contratação de obras e de serviços pelas administrações

públicas direta e indireta do Estado, serão reservadas 10% (dez por
cento) das vagas existentes para sentenciados e ex-presidiários, na
forma de regulamento.

§ 4º - Para os fins do disposto no § 3º, terão preferência os
sentenciados que cumprem pena na localidade em que se desenvolva
a atividade contratada.

§ 5º - O preenchimento das vagas previstas no § 3º, tomadas as
cautelas contra a fuga, dependerá de aptidão, habilitação, disciplina e
responsabilidade do sentenciado, além do atendimento dos demais
requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de
1984, que institui a Lei de Execução Penal, em especial nas Seções II
e III do seu Capítulo III.

§ 6º - Se não forem observadas as exigências estabelecidas no
parágrafo anterior, as vagas previstas no § 3º serão ocupadas pelos
demais candidatos.”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 47 da Lei nº 11.404, de 1994.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 349/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Doutor Viana e
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.140/2005,
estabelece a obrigatoriedade de se prestar informação nutricional dos
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produtos fabricados nos próprios estabelecimentos comerciais de
Minas Gerais vendidos sem embalagem própria.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta constante no projeto em tela já foi submetida à análise

desta Comissão, quando do trâmite do Projeto de Lei nº 2.140/2005,
na legislatura passada. Nessa oportunidade, foi aprovado o parecer
da Comissão, cujos fundamentos, a seguir transcritos, são acolhidos
na íntegra neste parecer.

“A proposição em análise pretende obrigar os estabelecimentos que
fabricam e comercializam alimentos destinados ao público, por
unidade ou peso, sem embalagem própria, a divulgar informações
sobre seu valor nutricional.

Para atender aos objetivos previstos na proposta, deverão os
comerciantes tornar disponíveis para os consumidores tabelas ou
impressos que contenham o valor nutricional do alimento, sem
prejuízo da observância das demais normas sobre a matéria, oriundas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, instituído na Lei nº
9.782, de 26/1/99, compreende um conjunto de ações executadas por
instituições das administrações públicas direta e indireta da União e
dos demais entes que compõem a Federação.

A competência para legislar sobre a matéria, nos termos do que
dispõe o art. 24 da Carta da República, é concorrente da União, do
Distrito Federal e dos Estados.

Nesse contexto, a União edita as normas federais, remanescendo
aos Estados a competência legislativa suplementar, para atender às
peculiaridades de cada unidade federada.

É bom lembrar que a Assembléia Legislativa aprovou, no ano de
1999, a Lei nº 13.317, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, dispondo sobre as ações a ser adotadas em relação às
questões sanitárias, com o propósito de proteger a saúde do cidadão
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mineiro.
Torna-se importante observar que a Anvisa editou, sobre a matéria,

a Resolução nº 360, de 23/12/2003, que aprova o regulamento técnico
sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados.

A proposta em análise procura suplementar a norma mencionada,
ao dispor, especificamente, sobre os alimentos que não têm
embalagem própria, como ocorre com pães, biscoitos, doces,
bombons, entre outros, fabricados pelos próprios estabelecimentos
comerciais que os revendem, como é o caso das padarias.

Evidentemente, o consumidor tem direito à informação clara,
ostensiva e precisa sobre a composição dos diversos produtos
alimentícios disponibilizados no mercado, conforme assegurado nas
normas constantes no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078, de 11/9/90).

A proposição em análise objetiva cobrir uma lacuna existente no
conjunto de normas que disciplina a matéria, devendo ser apreciada
nesta Casa Legislativa, em obediência ao disposto no art. 61 da
Constituição mineira.

Por outro lado, não existe nenhuma vedação de ordem
constitucional a que o processo legislativo venha a ser instaurado por
iniciativa parlamentar.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 349/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 354/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 354/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 375/2003, desarquivado a requerimento do autor,
Deputado Durval Ângelo, dispõe sobre instalações sanitárias para uso
de passageiros em estações rodoviárias e pontos de parada
intermunicipais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi a proposição
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encaminhada a esta Comissão e à Comissão de Defesa do
Consumidor para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Compete 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
Em primeiro lugar, esclareça-se que o projeto em questão tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Dessa forma, passamos a reproduzir a argumentação utilizada na
ocasião:

O projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a construção de
instalações sanitárias para uso gratuito de passageiros em todas as
estações rodoviárias e pontos de parada de ônibus intermunicipais.

O comando previsto na proposta está estreitamente relacionado com
a prestação de serviço público de transporte intermunicipal de
passageiros, matéria de competência administrativa do Estado,
segundo dispõe o art. 10, inciso IX, da Constituição mineira. Em
decorrência disso, evidencia-se, também, a competência legislativa
estadual. Ademais, não há que se falar em vício de iniciativa, à luz do
que dispõe o art. 66 da citada Constituição.

Quanto ao conteúdo, principia-se por mencionar o parágrafo único
do art. 175 da Constituição da República, que preceitua:

“Art. 175 - (...)
Parágrafo único - A lei disporá sobre:
(...)
IV - a obrigação de manter serviço adequado”.
Já a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que versa sobre concessão e

permissão de serviços públicos, limita-se, basicamente, a reproduzir o
citado dispositivo constitucional, ficando por conta de cada unidade
federativa detalhar, em razão das particularidades de cada serviço, os
direitos dos respectivos usuários, de modo a garantir-lhes atendimento
célere e de qualidade.

É importante observar, também, a relação da matéria com as
normas gerais de proteção e defesa do consumidor, previstas na Lei
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Federal nº 8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor). De acordo com essa lei, “consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”; “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonificados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços”. Por seu turno, “serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração (...)”.

Nesse sentido, o referido Código de Proteção e Defesa do
Consumidor determina, no art. 22, que o poder público ou seus
delegatários “são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Como condição para garantir serviços públicos adequados e
eficientes, é fundamental que o titular do serviço de transporte
intermunicipal - no caso, o Estado - mantenha, nas paradas de ônibus
e nas estações rodoviárias, instalações sanitárias em perfeito estado
de funcionamento. Trata-se, até mesmo, de uma questão de saúde
pública.

Além do mais, é a lei o veículo normativo por excelência, que pode
criar esse direito para os consumidores do serviço de transporte
coletivo ou, por outro ângulo, impor a correlata obrigação ao poder
público. Afinal de contas, não pode a administração pública agir se
não houver uma previsão legal que dê fundamento às suas iniciativas.

Finalmente, despesas possivelmente ocasionadas pela
implementação da medida prevista no projeto poderão ser custeadas
por meio de dotação orçamentária prevista na legislação do ano em
curso, e, se for o caso, dos anos vindouros; ou, então, por meio de
reajuste do valor das tarifas do transporte coletivo, desde que
analisados os aspectos de economicidade da medida e considerado o
princípio da modicidade. Nesse último caso, não se terá como escapar
da recomposição da equação econômico-financeira dos contratos de
permissão do serviço de transporte coletivo, tal como assegurado no
inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e, ainda, nos
dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e da Lei Federal nº
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8.987, de 1995.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 354/2007.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 373/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Paulo Cesar, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.130/2003, dispõe sobre a
instalação de gabinete sanitário em ônibus intermunicipal de
passageiros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo, originária do Projeto de Lei nº 1.130/2003,

pretende tornar obrigatória a instalação de gabinete sanitário nos
ônibus intermunicipais, desde que o percurso da viagem seja superior
a 80km.

Do ponto de vista da competência normativa, a exploração do
transporte coletivo intermunicipal, conforme dispõe o inciso IX do art.
10 da Carta Política mineira, é de responsabilidade do Estado,
competindo-lhe adotar medidas legais para a melhoria da prestação
do serviço. Quanto à iniciativa parlamentar, também não se verifica
nenhum obstáculo jurídico, à luz do que determina o art. 66 da
Constituição Estadual.

Relativamente ao conteúdo, é possível inferir da leitura dos arts.
175, IV, e 40, III, das Constituições da República e do Estado,
respectivamente, que as concessionárias de serviço público têm a
obrigação de prestar serviços adequados. Além disso, o inciso VII do
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art. 4º e o art. 22 da Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de
Proteção e Defesa do Consumidor –, igualmente tratam do dever que
têm o Estado e suas concessionárias de prestar serviços eficientes e
seguros. O mesmo comando se reproduz no art. 6º da Lei Federal nº
8.987, de 1995, que regula os contratos de concessão e permissão de
serviços públicos no âmbito nacional. No plano da legislação estadual,
o art. 14, inciso I, da Lei nº 10.453, de 1991, a qual dispõe sobre a
concessão de serviços públicos na esfera do Estado, relaciona a
prestação eficiente e adequada do serviço como direito dos usuários.

A idéia contida no projeto em análise encontra, portanto, plena
sustentação na ordem jurídica nacional e estadual. Ademais, o fato de
o projeto não estabelecer penalidades em nada prejudica a eficácia
jurídica de suas determinações. As regras de lei aplicáveis às
concessionárias de serviço público estadual integram o contrato de
concessão como cláusulas regulamentares.

Os contratos para concessão de serviços de transporte, como se dá
com os demais contratos públicos, têm as cláusulas detalhadamente
reguladas em lei, com ressalva, por impossibilidade lógica, daquelas
que tratam de matéria econômica e financeira, cujas balizas
normativas, por serem mais abertas, se revelam de maneira sutil. São
as normas da ordem jurídica estatal – normas heterônomas – que
fixam as cláusulas que disciplinam os ajustes de que participa a
administração pública, pois o princípio da legalidade, tomada a
expressão em sentido amplo, impõe aos agentes públicos só agirem
diante de algum permissivo jurídico (regra ou princípio). Aliás, esse é
um aspecto que diferencia, substancialmente, os contratos públicos
dos contratos firmados exclusivamente entre particulares.

Nas relações jurídicas publicísticas, a autonomia da vontade não se
apresenta com a intensidade com que se manifesta na seara privada.
Pelo contrário. A presença do Estado atrai para a referida relação
princípios específicos, que, de modo geral, convergem para a
necessidade de se imporem limites à liberdade do agente público.

Para além do princípio da legalidade, no sentido que adquire na
esfera do direito público, dos mais importantes é o princípio da
impessoalidade. O agente estatal não age em nome próprio, na tutela
de interesses pessoais ou de pessoas que lhe são próximas. Age,
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sim, na defesa de interesses públicos. Daí não se falar em autonomia
do agente público. Sua ação, para ser legítima, deve balizar-se em
normas jurídicas, as quais, presumivelmente, expressam interesses
públicos. Em situações excepcionais, caso não seja possível regular
em lei, de forma detalhada, a conduta do agente, a ordem jurídica lhe
reserva algum espaço de liberdade, ao qual se denomina
discricionariedade.

Essa linha de raciocínio explica por que as cláusulas dos contratos
administrativos devem vir condensadas em normas jurídicas
(princípios e regras). O agente público não tem liberdade para inovar,
para criar, com base na própria vontade e na vontade da outra parte
da relação contratual, as regras que irão disciplinar o acordo. Aliás, é
justamente por isso que se diz que os contratos administrativos são
contratos de adesão. A capacidade criativa das partes contratantes se
resume, basicamente, à definição dos valores de remuneração, ainda
assim com a prudência que exigem princípios como o da
razoabilidade, o da moralidade e o da eficiência. Até mesmo nesses
casos, é possível dizer que as cláusulas são antes construídas que
verdadeiramente criadas. Em suma, o contratado adere não
propriamente a um contrato, mas aos princípios e às regras jurídicas
que o disciplinam.

....................................
Todavia, não é nada razoável que as novas leis atinjam os contratos

em curso, haja vista o impacto econômico da medida. Mesmo nos
contratos públicos, é intangível e substancialmente inalterável o valor
de contratação inicialmente pactuado.

Quanto à fonte de custeio das despesas adicionadas ao contrato, a
exemplo da previsão de fontes alternativas de receita ou da majoração
paulatina do valor das tarifas, tendo em vista a natureza administrativa
da matéria, uma vez que seus lineamentos jurídicos já estão previstos
na Lei Federal nº 8.987, de 1995, essa regulamentação complementar
deve mesmo ser tratada em decreto.

Com relação ao art. 1º, é preciso indicar, com mais precisão, o
campo de abrangência da lei. A exigência de instalação de gabinetes
sanitários dirige-se a todos os possíveis prestadores do serviço de
transporte coletivo, tanto as concessionárias – empresas privadas –
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quanto o próprio Executivo, caso oferte diretamente o serviço, ainda
que, na prática, tal serviço seja sempre delegado.

Ademais, sob pena de afronta ao princípio da separação de
poderes, não se pode assinalar prazo para o Executivo regulamentar
a lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 373/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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 - Os ônibus do serviço de transporte coletivo intermunicipal de

passageiros que façam percurso superior a 80km serão equipados
com gabinete sanitário.

Parágrafo único - A obrigação de que trata o “caput” deste artigo
somente se aplica aos contratos de concessão ou permissão de
transporte coletivo intermunicipal celebrados após a publicação desta
lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 426/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O Projeto de Lei nº 426/2007, do Deputado Leonardo Moreira,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.629/2004,
dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de
gás e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
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proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A matéria em exame, de grande relevância e alcance social no

tocante às ações preventivas de segurança contra incêndios,
encontra-se na órbita de competência do legislador estadual por tratar
de interesses sociais na esfera da defesa civil, estabelecendo normas
de prevenção de incêndio e vazamento de gás.

Entretanto, em que pese ao inegável mérito da iniciativa, o legislador
estadual já disciplinou a matéria de forma pertinente e abrangente,
quando, por meio da Lei nº 14.130, de 2001, autorizou o Corpo de
Bombeiros Militar a estabelecer normas de detalhamento técnico
sobre o assunto.

Por meio da Resolução nº 070, de 15/4/2002, do Comando-Geral
dessa corporação, foram determinadas diretrizes para treinamento,
métodos, estratégias, técnicas e manejo de equipamentos.

Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar recebe treinamento
complementar em outras instituições no Estado, no País e até no
exterior, oportunidade em que é aferida sua capacidade técnico-
profissional. Portanto, diante da prerrogativa de normatização técnica
que já lhe foi conferida, entendemos que o nível de detalhamento do
projeto em exame distancia-se do papel do legislador, mostrando-se
tal incumbência mais adequada à referida instituição, tendo em vista
sua experiência no âmbito da defesa civil e sua qualificação científico-
tecnológica.

Conclusão
Em face dos argumentos acima expostos, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 426/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Délio

Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 492/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
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492/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.152/2005, cria o Programa de Aproveitamento da Água Emergente
de Lençol Freático em Edificações e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 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 de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Na legislatura passada, a matéria tramitou nesta Casa na forma do

Projeto de Lei nº 2.152/2005, que recebeu parecer favorável desta
Comissão.

A seguir, reproduzimos os argumentos expendidos na apreciação do
mencionado projeto, tendo em vista que o ordenamento jurídico-
constitucional não sofreu alteração que justifique nova abordagem do
assunto.

“Inicialmente, cabe-nos observar a regra geral de dominialidade dos
Estados membros sobre as águas subterrâneas, em face do disposto
nos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição Federal, transcritos a seguir:

‘Art. 20 - São bens da União:
(...)
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

(...)
Art. 26 - Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em

depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União;”.

Não obstante isso, incumbe à União legislar, privativamente, sobre
águas, jazidas, minas e outros recursos minerais, nos termos do art.
22, IV e XII.

No exercício dessa competência, o Poder Executivo Federal, editou
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a Lei nº 9.433, de 1997, a qual institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.

O art. 1º, II, IV e IV, e o art. 2º, I a III, da citada lei tratam dos
fundamentos e dos objetivos dessa política. De acordo com tais
dispositivos, a água é um recurso natural limitado e dotado de valor
econômico, e a sua gestão deve ser descentralizada e contar com a
participação do poder público, dos usuários e das comunidades.

Com efeito, busca-se assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos
recursos hídricos e a prevenção e a defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos minerais. Portanto, o espaço de atuação
legiferante dos Estados federados em matéria de recursos hídricos se
dá de forma complementar e tem, a princípio, natureza administrativa.

No caso, a edição de normas administrativas estaduais são também
de natureza ambiental. Na verdade, a interface do direito ambiental
com o direito administrativo é muito recorrente, na medida em que o
controle das normas protetivas de fauna, flora e recursos naturais se
exerce pela administração pública, por meio de seus agentes.

Ao pretender instituir o “Programa de Aproveitamento da Água
Emergente de Lençol Freático em Edificações”, a proposição busca
contribuir para o uso racional do recurso hídrico, com a redução do
consumo e o uso adequado da água potável tratada, em harmonia
com os fundamentos e objetivos estabelecidos na Política Nacional de
Recursos Hídricos, em especial o de que a água é um recurso natural
limitado e dotado de valor econômico.

Como a criação de programa cabe ao Poder Executivo, segundo o
entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade com pedido de questão de ordem -
ADIQO nº 224/RJ -, é preciso promover modificações no projeto para
ajustá-lo ao ordenamento jurídico.

Na verdade, a denominação “programa” foi utilizada
inadequadamente. O art. 2º do projeto estabelece norma para
disciplinar o aproveitamento da água que mina de lençol freático como
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requisito obrigatório para o licenciamento e a aprovação de edificação
urbana. Além disso, a proposição estabelece a obrigação da
realização de análises físico-química e bacteriológica da água
subterrânea. Tais medidas condicionam o exercício do direito de
propriedade, em conformidade com o art. 78 do Código Tributário
Nacional, que tem a seguinte dicção:

“Art. 78 - Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único - Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da
lei aplicável, com observância do processo legal, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder”.

Com efeito, normas dessa natureza devem necessariamente ser
previstas em lei, em face do princípio da legalidade, nos termos do art.
5º, II, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”.

Portanto, o projeto atende a normas administrativas imperativas para
o administrado, de proteção de recursos hídricos, nas edificações
urbanas.

Ressalte-se, a propósito, a competência legislativa dos Estados
federados em matéria urbanística e de proteção ao meio ambiente, de
conformidade com o art. 24, I e IV, da Constituição da República.

Para aprimorar a proposição, apresentamos as Emendas nºs 1, 2 e
3.

A Emenda nº 1 propõe a substituição da palavra “Programa” pela
palavra “Política”.

A Emenda nº 2 suprime o parágrafo único do art. 1º, porque o
dispositivo contraria as regras de iniciativa do processo legislativo
estabelecidas nos arts. 66, III, “e”, e 90, XIV, da Constituição Estadual.
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A Emenda nº 3 dá nova redação ao art. 2º para ajustá-lo às
alterações das Emendas nºs 1 e 2, bem como para aprimorá-lo, em
face dos objetivos do art. 1º, I a III, do projeto.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 492/2007
com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Substitua-se, no texto do projeto, o termo “Programa” pelo termo

“Política”.
Emenda nº 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Emenda nº 3

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1º,

incumbe ao Estado, na forma regulamentar:
I - estabelecer normas técnicas destinadas ao aproveitamento dos

recursos hídricos de lençol freático como requisito para o
licenciamento e a aprovação de projetos de construção em áreas
urbanas;

II - incentivar a instalação de equipamentos necessários à
adaptação de sistemas hidráulico e elétrico para permitir o
aproveitamento de água de lençol freático acumulada em
reservatórios de edificações em usos tais como rega de parques,
limpeza de áreas externas, calçadas, garagens e áreas de lazer;

III - determinar a realização de análise físico-química e
bacteriológica da água subterrânea emergente de lençol freático, na
forma, nos prazos e nas condições estabelecidos pelo órgão
competente;

IV - instituir sistemas locais de captação e distribuição do excedente
de água após os usos a que se refere o inciso II;

V - fiscalizar o descarte de água em edificações;
VI - celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com o

poder público municipal e parcerias com o setor privado;
VII - aplicar pena de advertência e de multa de cinqüenta a

quatrocentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -
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aos infratores desta lei.
Parágrafo único - O descarte de água de lençol freático na rede

pública de esgoto será cobrado na forma da legislação aplicável.”.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 567/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 603/2003, “dispõe
sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública - Rise”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, 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, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre salientar que a proposição sob comento

tramitou nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Diante disso, passamos a seguir, nesta peça opinativa, a diretriz
argumentativa apresentada na ocasião, com algumas alterações de
ordem redacional e a necessária adaptação à legislação
superveniente.

O projeto de lei que é objeto deste parecer cria o Relatório de
Impacto de Segurança Pública - Rise -, destinado a garantir a
segurança da comunidade existente em área onde se pretenda
instalar unidade prisional ou policial, unidade ou centro de
recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e
adolescentes em conflito com a lei. Em seu art. 3º, o projeto especifica
o conteúdo mínimo obrigatório do Rise e, no art. 5º, atribui ao
Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal a competência
para avaliar o relatório e, em vista dele, decidir pela implantação ou
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não da unidade ou do centro projetado. A proposição estabelece ainda
que o Rise será acessível ao público e que o Conselho determinará
prazo para que os interessados encaminhem comentários sobre o
relatório e o projeto de instalação de qualquer das unidades previstas
em seu art. 1º.

O art. 5º do projeto estabelece nova atribuição ao Conselho de
Criminologia e Política Criminal, órgão colegiado da administração
direta do Executivo e integrante da estrutura administrativa da
Secretaria de Estado de Defesa Social, nos termos do inciso III do art.
9º da Lei Delegada nº 117, de 2007. Nesse ponto, a proposição
invade a esfera de competência privativa do Governador do Estado,
pois dispõe sobre a organização e o funcionamento do Executivo,
contrariando o secular e tradicional princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2º da Carta Magna, o qual constitui um dos
postulados mais importantes do ordenamento constitucional brasileiro.

Ao conferir ao mencionado Conselho competência para decidir pela
implantação ou não de unidade ou centro de que trata seu art. 1º, o
projeto subtrai parcela da discricionariedade do Chefe do Poder
Executivo, a quem cabe, em última instância, decidir, em face do
interesse público, a respeito da oportunidade ou não da localização de
determinada unidade prisional ou policial.

Por sua vez, o art. 2º da Lei nº 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a
proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente, adota um
conceito amplo de poluição ambiental:

“Art. 2º - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer
alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente que possam:

I - prejudicar a saúde ou bem-estar da população;
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;”.
Nesse sentido, se a instalação de unidade ou centro de que trata o

projeto de lei em comento implicar alteração que ameace a
segurança, a saúde ou o bem-estar dos habitantes das regiões
adjacentes, a medida pode ser conceituada como geradora de
degradação ambiental e é, como tal, passível de ser detectada pelo
Relatório de Impacto Ambiental - Rima.

O “caput” do art. 8º da referida lei, com a redação dada pelo art. 16
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da Lei nº 15.972, de 2006, determina:
“Art. 8º - A localização, construção, instalação, ampliação,

modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente
poluidores, bem como dos que possam causar degradação ambiental,
observado o disposto em regulamento, dependerão de prévio
licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento do
Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam”.

O art. 4º, XII, da Lei Delegada nº 178, de 2007, atribui ao Conselho
de Política Ambiental - Copam - a competência para aprovar relatórios
de impacto ambiental. O Estado possui, portanto, mecanismos para
evitar a instalação de unidade prisional ou policial, unidade ou centro
de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e
adolescentes em conflito com a lei. A matéria em tela já se encontra,
pois, regulada nas normas vigentes; todavia, a relevância da medida
proposta justifica a pretensão do autor. Assim sendo, apresentamos,
ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que acrescenta dispositivos
à Lei nº 7.772, visando à proteção do meio ambiente contra impactos
na segurança pública provocados pela instalação de unidade prisional
ou policial ou centro de recuperação de menores.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 567/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980,

que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio
ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 7.772, de 8 de

setembro de 1980, o seguinte inciso V:
“Art. 2º - (...)
V - prejudicar a segurança pública.”.
Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de

setembro de 1980, o seguinte parágrafo único:
“Art. 5º - (...)
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Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do
art. 2º desta lei, decorrentes da instalação de unidade prisional,
unidade policial ou unidade ou centro de recuperação e de reabilitação
de infratores ou de crianças e adolescentes em conflito com a lei,
serão objeto de análise dos relatórios de que trata o inciso IV deste
artigo.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 597/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 20/2007, o Governador do Estado
encaminhou o Projeto de Lei nº 597/2007, que “altera a Lei nº 16.190,
de 22/6/2006, que estabelece as tabelas de vencimento básico das
carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, 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 seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva alterar o § 6º do art. 12 da Lei nº

16.190, de 22/6/2006, que “estabelece as tabelas de vencimento
básico das carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças e dá outras providências”.

A Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi -, instituída
pelo art. 20, inciso I, da Lei nº 6.762, de 1975, que dispõe sobre o
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
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Estado de Minas Gerais, é atribuída em forma de pontos ou cotas,
segundo o esforço despendido pelo funcionário, o grau de
complexidade das tarefas, a responsabilidade do cargo e a
consecução total ou parcial dos objetivos fixados. O pagamento dessa
gratificação está diretamente relacionado com os trabalhos fiscais que
obtiverem êxito em controle de qualidade e a receita tributária
efetivamente arrecadada.

Percebem esta gratificação os servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário e os servidores ocupantes dos cargos de provimento em
comissão de recrutamento limitado de que trata a Lei nº 6.762, de
1975. Ressalte-se que as carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual e de Gestor Fazendário têm regime de dedicação exclusiva.

Por meio da Lei nº 16.190, de 2006, nos termos do art. 12, “caput”,
foi incorporado aos valores das tabelas de vencimento básico de que
trata o inciso I do art. 1º da mencionada lei o quivalente a 60%
(sessenta por cento) da Gepi .

Segundo essa lei, a incorporação desse percentual dar-se-á
conforme a sistemática estabelecida no art. 12, ficando extinta a
parcela de Gepi a ser incorporada. Ainda nos termos desse artigo, os
limites de pontos e cotas remanescentes da incorporação da
gratificação serão previstos em regulamento.

Outrossim, o número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta
Reserva será fixado em decreto e o seu valor total será igual ao
percebido até a data de publicação da Lei nº 16.190, de 2006, nos
termos do § 6º do seu art. 12, que se pretende alterar.

Desde que a Gepi foi criada, a sua regulamentação – notadamente
as condições, os critérios, as formas e os limites para a sua atribuição
e pagamento – vem sendo tratada por meio de decreto, tendo em
vista a variação da arrecadação dos impostos estaduais, na qual se
baseia a sua concessão. Assim, nos termos da lei, o decreto que
regulamenta a concessão da Gepi é o instrumento jurídico mais
apropriado para o disciplinamento da matéria.

Na esteira desse entendimento, a nova redação proposta para o
mencionado § 6º tem por escopo estabelecer que os limites, a forma e
as condições de atribuição da Gepi, a título de Conta Reserva, para os
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cargos a que se referem os incisos I a III do art. 12 serão fixados em
decreto.

Quanto ao exame desta Comissão no tocante aos aspectos jurídico-
constitucionais, a proposição encontra respaldo nos incisos VIII e IX
do art. 61 da Constituição Estadual, os quais atribuem à Assembléia
Legislativa, com a sanção do Governador, a competência para dispor
sobre fixação de remuneração de cargo, emprego e função públicos
na administração direta, autárquica e fundacional e regime jurídico de
servidor, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e
reforma e transferência de militar para a inatividade. Igualmente, o art.
66, inciso III, letras “b” e “c”, da Carta mineira, atribui ao Governador
do Estado a competência privativa para a deflagração do processo
legislativo sobre a matéria.

Assim, o Chefe do Executivo, por meio da Mensagem nº 28, de
16/4/2007, encaminhou emenda ao projeto em exame, com o objetivo
de alterar o disposto no art. 2º que estabelece a cláusula de vigência.
Propõe a referida emenda que o disposto na proposição terá seus
efeitos retroativos a 1º de abril de 2007. Acatamos a emenda ora
proposta na forma da Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 597/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2007.”.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 863/2003, dispõe
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sobre o financiamento para a formação de cooperativas com a
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo 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
A matéria, que tramitou na legislatura passada sob a forma do

Projeto de Lei nº 863/2003 e recebeu parecer favorável desta
Comissão, foi acolhida com os seguintes argumentos jurídicos:

O projeto de iniciativa parlamentar visa a incentivar a constituição de
cooperativas destinadas à coleta de material inorgânico para fins de
reciclagem. Dessa forma, caberá ao Poder Executivo criar linhas de
financiamento e prestar apoio técnico por meio da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Social e Esportes. A proposição estabelece,
ainda, a gratuidade dos atos de registro de constituição de
cooperativas perante a Jucemg e torna possível ao Executivo
estender tal benefício a outros atos. No art. 174, § 2º, a Constituição
Federal diz que ao poder público incumbe, na forma da lei, apoiar e
estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo.

A Lei Federal nº 5.764, de 16/12/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências, estabelece, no art. 2º,
textualmente:

“Art. 2º - As atribuições do Governo Federal na coordenação e no
estímulo às atividades de cooperativismo no território nacional serão
exercidas na forma desta lei e das normas que surgirem em sua
decorrência.

Parágrafo único - A ação do Poder Público se exercerá,
principalmente, mediante prestação de assistência técnica e de
incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação,
desenvolvimento e integração das entidades cooperativas”.

Justifica-se a proposição de iniciativa parlamentar com vistas à
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concessão de tratamento especial pelo Estado a cooperativas, nos
limites de sua competência constitucional, a fim de se efetivar o
comando do § 2º do art. 174 do Texto Magno.

O Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão, tem por objetivo
sanar as irregularidades dos arts. 2º e 3º e incluir as demais medidas
do projeto no corpo da Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a
política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.

Ao definir o órgão que ficará encarregado de prestar apoio técnico à
formação de cooperativas, o art. 2º viola as regras do processo
legislativo, notadamente o disposto no art. 66, III, “e”, da Constituição
do Estado, segundo o qual incumbe ao Governador do Estado,
privativamente, deflagrar o processo o legislativo em matéria
relacionada à organização do Executivo.

A gratuidade dos atos de registro da Jucemg contraria o art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Decreto-Lei nº 2.056, de
19/8/83, que dispõe sobre a retribuição dos serviços de registro de
comércio e dá outras providências.

Como cabe à União, privativamente, legislar sobre direito comercial,
a remuneração dos serviços de registro comercial obedece a tabela
por ela fixada, cujos valores estão expressos no Anexo I desse
decreto-lei. Ressalte-se, por ser oportuno, que a Lei Federal nº 7.695,
de 20/12/88, excepcionou do pagamento de emolumentos comerciais
os atos praticados pelas microempresas definidas pela legislação
federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 612/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 2º - (...)
(...)
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VI - incentivar a constituição de associações e cooperativas
destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, por meio de
criação de linhas de crédito com condições especiais e de apoio
técnico à execução dos seus objetivos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 633/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A requerimento do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº
633/2007, decorrente do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
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 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que a proposição sob comento

tramitou nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou detalhadamente a matéria no exercício do controle
preventivo de constitucionalidade. Diante disso, passamos a
reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada
na ocasião:

“O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a instituição do Programa
de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de
Minas Gerais, destinado ao produtor cuja propriedade não exceda 250
hectares.

Cuida a proposição de indicar as fontes dos recursos destinados à
implementação do programa - financiamentos oriundos de fundos
públicos - para o desenvolvimento das atividades de preparo do solo,
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plantio, colheita e transporte da cana-de-açúcar. Além disso, o projeto
pretende atribuir à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento competência para fiscalizar a aplicação dos recursos
repassados aos beneficiários do programa.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
já que ao Estado membro são reservadas as competências que não
lhe sejam vedadas, conforme preconizam o ‘caput’ e o § 1º do art. 25
da Constituição Federal. No entanto, alguns aspectos da proposta
impedem-na de prosperar, visto que conflitam com comandos
constitucionais.

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, contudo, 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, pág. 364).

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a
Constituição da República estabelece as normas do processo
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas,
também fixa as competências específicas para que exerça a
fiscalização pelo Legislativo das atividades do Executivo.

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo
Moraes, ‘o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja função
precípua é a prática dos atos de chefia de estado, de governo e de
administração’ (op. cit., pág. 408). Cabe ao Chefe do Poder Executivo
a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a
administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são



1664

atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da
competência constitucional para realizar tais ações de governo, e
podem prescindir de previsão legal. Assim, a apresentação de
projetos de lei que tratam de temas dessa natureza constitui iniciativa
inadequada, porque inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder
Executivo a implementar uma ação que já está entre suas
competências constitucionais.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade, e não pode ir a ponto de minudenciar a ação executiva,
prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso
seria invadir o campo de atuação institucional do Executivo e
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei específica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto
nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação
governamental devem, necessariamente, estar previstos na Lei
Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado; não é, portanto, o caso de
iniciativa de projeto de lei criando programa. Além disso, o projeto em
análise pretende atribuir à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento competência para fiscalizar a aplicação dos
recursos repassados aos beneficiários do programa.

O processo de estruturação e definição das atribuições dos órgãos
integrantes da Administração Pública estadual é matéria que se
insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder
Executivo. Consagrado o princípio da separação dos Poderes pela
Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a sua
estrutura administrativa. Assim, ainda que quaisquer alterações na
estrutura administrativa do Poder Executivo passem necessariamente
pelo crivo do Poder Legislativo, o legislador não pode, por meio de lei
de sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a competência de
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órgão integrante da sua estrutura administrativa”.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 633/2007.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 42/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 42/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 42/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel

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

Curvelo imóvel com área de 2.030m² (dois mil e trinta metros
quadrados), situado na Rua Gutemberg, s/n°, Bairro Alto Bom Jesus,
naquele Município, registrado sob o n° 30.581, a fl s. 106 do Livro 3-
AX, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
instalação de um centro de referência e assistência social do
Programa Saúde da Família.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 107/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 107/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire a
escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 107/2007
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  Paulo Freire a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no Presídio
Professor Jacy de Assis, situado na Avenida Cirineu A. de Azevedo,
n° 500, no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Neider Moreira, relator -

Agostinho Patrús Filho.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/4/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do

Pe. José Irineu Teixeira, ocorrido em 6/4/2007, em São Paulo (SP). (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Chico Uejo, notificando o falecimento do Sr. Takeshi
Honda, ocorrido em 23/4/2007, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2007

ATAS
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/4/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 32/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 988/2007), do Governador do Estado -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 989 a 1.001/2007 - Requerimentos nºs 454 a 466/2007 -
Requerimentos das Comissões de Justiça e de Transporte e dos
Deputados Gilberto Abramo (9) e Domingos Sávio - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte, de Cultura, de
Administração Pública e de Educação e do Deputado João Leite -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado João Leite, da Deputada
Cecília  Ferramenta  e dos Deputados André Quintão e Délio
Malheiros - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo
(9)  e Domingos Sávio; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Transporte; aprovação -
Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -  Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rômulo Veneroso -
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Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

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 Chico Uejo, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 32/2007
Belo Horizonte, 25 de abril de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis como Município de
Brumadinho.

O projeto de lei em questão objetiva a permuta de imóveis entre o
Estado de Minas Gerais e o Município de Brumadinho, tendo em vista
a necessidade de regularizar a ocupação das áreas. Considerando o
interesse público, do ponto de vista técnico não vemos óbice em
efetuar a permuta.

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

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

cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 988/2007

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis que especifica no
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Município de Brumadinho.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar parte do

imóvel de propriedade do Estado, constituído pela área de
2.967,88m², avaliado em R$84.302,83 (oitenta e quatro mil, trezentos
e dois reais e oitenta e três centavos), a ser desmembrado de área
maior, composta por 10.556,00m², registrada sob o nº 5.323, Lº. nº 3-
C, fls. 39, no CRI da Comarca de Brumadinho, pelo imóvel de
propriedade do Município de Brumadinho, constituído por 3.924,14m²,
a ser desmembrado de área maior, conforme Matrícula 14.701, Livro
2, fl. 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Brumadinho, avaliado em R$R$96.066,11 (noventa e seis mil,
sessenta e seis reais e onze centavos).

Parágrafo único - As áreas a serem desmembradas possuem as
seguintes descrições:

I - áreas de propriedade do Município de Brumadinho:
a) área constituída pela Quadra 12, com área total de 35.200,00m²,

registrada sob a matrícula 14.701, Livro 2, fls. 1, em 23/11/1994 e
possui a seguinte descrição: Área “A”, fração de área institucional e
que se localiza no fundo e à direita da Escola Estadual “Paulina
Aluotto Ferreira” e que confronta à direita com o Campo de
Brumadinho Futebol Clube - sentido da Rua “A” do Bairro Progresso
para o fundo e lado direito do prédio da escola; tem seu início no
Ponto P4, cravado no canto do muro do Brumadinho Futebol Clube
onde confronta com a Rua “A”do Bairro Progresso; daí, segue muro
do campo no sentido da Avenida Inhotim, confrontando com o mesmo
campo, percorrendo uma distância de 34,64 metros lineares até o
Ponto P6, cravado nesse mesmo muro; daí, volvendo à esquerda,
segue os limites do terreno, confrontando com a própria Escola
Estadual Paulina Aluotto Ferreira, percorrendo uma distância de 34,55
metros lineares até o Ponto P5, cravado na crista do aterro da Praça e
com os limites do terreno da própria escola; daí, volvendo à esquerda,
segue essa mesma crista de aterro e os limites do terreno,
confrontando com a praça, percorrendo uma distância de 55,32
metros lineares até o Ponto P4, que é o ponto inicial deste memorial
descritivo com sua área de 540,40m²;

b) área “B”, fração de área institucional que se localiza na frente e do
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lado direito contígua à Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira,
sentido Avenida Inhotim para à frente do prédio da escola; tem seu
início no ponto P1, cravado no encontro do muro do campo de
Brumadinho Futebol Clube com as divisas da área da mesma escola
de acordo com o registro nº 5.323+Livro 3-C-fls. 39; daí, partindo pelo
muro afora no sentido do centro da cidade, segue por divisa,
confrontando com o mesmo campo, percorrendo uma distância de
30,65 metros lineares até o P1A, cravado no vértice deste mesmo
muro; daí, volvendo à direita, segue o mesmo muro, confrontando com
o mesmo campo, percorrendo uma distância de 6,63 metros lineares
até o P1B, cravado ao lado do portão do campo; daí, volvendo à
esquerda, segue por linha de divisa, confrontando à direita com a
Avenida Inhotim, percorrendo uma distância de 37,62 metros lineares
até o P2, cravado na mesma divisa onde faz canto com a mesma
avenida; daí, volvendo à esquerda, segue por linha de divisa no
sentido do Bairro Progresso, confrontando com a mesma avenida,
percorrendo uma distância de 86,98 metros lineares até o P3, cravado
à 10,16 metros lineares antes do canto da Rua “A”que faz esquina
com a Avenida Inhotim; daí, volvendo à esquerda, segue por limites
do terreno da Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira, confrontando
com a mesma escola, percorrendo uma distância de 129,55 metros
lineares até o Ponto P1 que é o Ponto inicial deste Memorial
Descritivo com sua área de 3.383,74m².

II - áreas de propriedade do Estado de Minas Gerais:
a) área “C” com 1.155,00 m²: a poligonal tem início, no marco 0,

situado na divisa virtual que faz divisa com terrenos de área do
Campo de Futebol de Brumadinho, e percorre 77.40m por divisa
virtual que faz divisa com terrenos de área do Campo de Futebol de
Brumadinho, até o marco P1, e percorre 52,49m por muro que faz
divisa com terrenos de área da Escola Estadual Paulina Aluotto
Ferreira, até o marco P6, e percorre 44,84m por divisa virtual que faz
divisa com terrenos de área do Campo de Futebol de Brumadinho, até
o marco 0, onde teve início esta descrição;

b) área “D” com 1.812,88m²: A poligonal tem início no marco ponto
P3, situado na divisa virtual que faz divisas com terrenos de Avenida
Inhotim, e percorre 18,96m por divisa virtual que faz divisa com
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terrenos de Avenida Inhotim, até o Marco-1, e percorre 17,00m por
divisa virtual que faz divisa com terrenos da Avenida Inhotim, até o
Marco-2, e percorre 48,60m por divisa virtual que faz divisa com
terrenos de Avenida Inhotim, lotes 2, 3, 4 e 5 da quadra 9 do Bairro
Progresso, até o Marco-3, e percorre 36,28m por divisa virtual que faz
divisa com terrenos de lotes 5, 6, 7, 8 e Rua “A”, até o Marco-4, e
percorre 77,50m por divisa virtual que faz divisa com terrenos de Rua
“A”e área da Praça do Bairro Progresso, até o Marco-5, e percorre
35,50m por divisa virtual que faz divisa com terrenos de Área da Praça
do Bairro Progresso, até o Marco P-5, e percorre 101,88m por cerca
de dormente que faz divisa com terrenos de Escola Estadual Paulina
Aluotto Ferreira, até o Marco P-6, e percorre 68,44m por cerca de
dormente que faz divisa com terrenos de Escola Estadual Paulina
Aluotto Ferreira, até o Marco P-7, e percorre 10,16m por cerca de
dormente que faz divisa com terrenos de Escola Estadual Paulina
Aluotto Ferreira, até o marco ponto P3, onde teve início esta
descrição.

Art. 2º - A permuta se realizará sem torna para as partes.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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 989/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica ao

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

Muriaé o imóvel constituído de terreno com área de 1.137,00m2 (um
mil cento e trinta e sete metros quadrados) e benfeitoria nele
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edificada, situado na Rua Itagiba de Oliveira, Bairro Barra, em Muriaé,
onde encontra-se edificado o Centro Educacional Dom Delfim,
registrado sob o nº 38.696, a fl. 125 do Livro 3-AK, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento do Centro Educacional Dom Delfim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Braulio Braz
Justificação: Essa área foi doada ao Estado e hoje é cedida pelo

Estado, por meio da Secretaria e Planejamento de Gestão, com a
finalidade de favorecer ações e atividades desenvolvidas no Centro
Dom Delfim, que hoje comporta e beneficia uma unidade Casa Lar,
com capacidade para 10 crianças; uma unidade do Centro Municipal
de Atendimento ao Menor - CMAM -, que atende 120 crianças e
adolescentes; uma unidade Centro Municipal de Educação infantil -
Cemei -, que atende 95 crianças; um Comitê pela Democratização da
Informática - CDI -; a sede da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico -
Condesc.

Tal posse definitiva ao Município facilitará a continuidade de políticas
sociais já existentes, assim como o investimento em benfeitorias e
ações sociais mais abrangentes.

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 990/2007
Declara  de  utilidade  pública a Associação Beneficente Monte

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

Beneficente Monte Verde - ABMV -, com sede no Município de
Camanducaia.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: A Associação Beneficente Monte Verde é uma entidade

filantrópica, sem fins lucrativos, sendo pessoa jurídica de direito
privado, de natureza civil e com caráter beneficente. Fundada no
Distrito de Monte Verde, Município e Comarca de Camanducaia, em
14/3/98 por deliberação unânime da assembléia geral extraordinária
realizada nesse mesmo dia, adotou a denominação de Associação
Beneficente Monte Verde, atuando em todo o Distrito. Pelas razões
expostas, estando a entidade em concordância com os dispositivos
legais, espera o autor deste projeto lograr sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 991/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

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

Município de Gonzaga o imóvel de 360,00m² situado na Praça João
XXIII, confrontando pela esquerda, numa extensão de 30,00m, com
terrenos da Paróquia de São Sebastião; pela direita, numa extensão
de 30,00m, com propriedade do Sr. Antônio Pereira dos Santos, e
fundos, numa extensão de 12,00m, com terrenos de propriedade do
Sr. Antônio Teodoro da Silva.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo está
registrado sob a matrícula nº 913, folha 01, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O imóvel objeto desta proposição foi doado pelo

Município de Gonzaga ao Estado de Minas Gerais. Nele, o Estado
construiu um posto de saúde, utilizado exclusivamente pelo Município,
que conseguiu aprovar, recentemente, junto ao Ministério da Saúde,
um projeto de ampliação da unidade de saúde (Convênio nº
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25000.066737-2004-58). Porém, o processo encontra-se sobrestado,
uma vez que o Ministério da Saúde exige o envio da Certidão de
Registro de Imóveis, onde a Prefeitura Municipal de Gonzaga figure
como proprietária do terreno.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, aliena “b”, autoriza
a doação para órgão de outra esfera do governo. A seu turno, o § 1º
do mencionado art. 17 determina a reversão ao patrimônio da pessoa
jurídica, cessadas as razões que justificam a doação.

Diante do exposto, solicitamos aos ilustres 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 992/2007
Declara de utilidade pública a entidade Tigres do Asfalto Moto

Clube, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Tigres do

Asfalto Moto Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundado em 3/3/99, o Tigres do Asfalto Moto Clube

tem sede no Município de Divinópolis. Sua diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral, que não são
remunerados pela função que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como finalidade pesquisar, aprimorar e regulamentar a prática do
motociclismo para as condições nacionais; promover eventos ligados
ao motociclismo, tais como reuniões, atividades de caráter esportivo,
cívico, social, educativo e recreativo e cursos técnicos de pilotagem e
mecânica; criar e manter uma imagem positiva do motociclista, no
trânsito e diante da opinião pública.

Por sua importância e por cumprir plenamente os requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 993/2007
Declara de utilidade pública a Associação Lira Itumirense.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lira

Itumirense, com sede na Av. Dom Inocêncio, s/nº, Centro, no
Município de Itumirim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Lira Itumirense, com sede na Av. Dom

Inocêncio, s/nº, Centro, no Município de Itumirim, Minas Gerais, é
pessoa jurídica de direito privado, constituída em 8/6/2002, na forma
de sociedade civil, sem finalidade econômica.

Essa entidade tem por objetivos, manter e administrar, em caráter
permanente, uma banda de música, propondo-se ainda, em seu
programa, dispor de uma escola de ensino de música especializada
em instrumentos de sopro e percussão; promover ensaios para
aperfeiçoamento dos músicos; fazer retretas em praças públicas para
diversão popular; atender as autoridades do Município; procurar
atender sempre convites para apresentação em outras cidades.

- 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 994/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraguaçu 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

Paraguaçu um terreno de aproximadamente 10.252m2 (dez mil
duzentos e cinqüenta e dois metros quadrados), situado no Distrito de
Guaipava, registrado sob o nº 6.708, a fls. 257 do Livro 3-H, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu.

Parágrafo único - O terreno a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de moradias populares.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Município de Paraguaçu pretende colocar em

execução projeto de construção de moradias populares, de forma a
minorar as desigualdades sociais e propiciar moradia digna às classes
menos favorecidas.

Além disso, no local há infra-estrutura urbana suficiente para receber
os novos moradores, incluindo rede de esgotos, água tratada, energia
elétrica e arruamento, entre outras intervenções públicas, razão pela
qual solicitamos 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 995/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de

Aquino 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 Tomás de Aquino imóvel constituído de terreno rural, com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado nesse Município,
registrado sob a matrícula nº 4.814, a fls. 212, no Livro 3-D do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Tomás de Aquino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a atender à Escola Técnica Agrícola.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
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Justificação: A Escola Municipal Rural encontra-se abandonada, e
será de grande utilidade o terreno para atender a Escola Técnica
Agrícola, que hoje se encontra em imóvel alugado, despertando, de tal
forma, incontestável interesse do Município de São Tomás de Aquino,
que poupará gasto na construção de uma sede própria.

Além disso, será de grande importância para a educação no
Município, de forma a ampliar seus projetos de ensino e capacitação
dos alunos , razão pela qual solicitamos 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 996/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Botelhos 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

Botelhos imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de
578m2 (quinhentos e setenta e oito metros quadrados), situado nesse
Município, registrado sob matrícula de nº 947/AV5, a fls.101 do Livro
2E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Botelhos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal de Botelhos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A sede da Câmara de Botelhos já se encontra instalada

há seis anos nesse prédio estadual, pois é amplo, com ótimas
instalações e de excelente localização, despertando, de tal forma,
incontestável interesse por parte da Câmara, o que poupará gasto na
construção de uma sede própria.

Por outro lado, há outros interessados, o que poderá deixar a
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Câmara Municipal sem lugar apropriado para exercer suas funções.
Por essa razão, solicitamos a aprovação da proposição em causa.

- 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 997/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores

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

Pescadores Artesanais de Manga - Aspema -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pescadores Artesanais de Manga -

Aspema - é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por
finalidade promover a integração entre os pescadores da região.

Entre seus objetivos estão a participação dos pescadores nas lutas
por seus direitos, a promoção de projetos por melhores condições de
vida, moradia, educação, saúde, transporte e segurança. Também
pretende incentivar a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento
de maior consciência da preservação e do respeito à natureza, a partir
da prática da pesca.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei, para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 998/2007
Declara de utilidade pública a Associação Bangu Atlético Clube -

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

Atlético Clube - BAC -, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: O Bangu Atlético Clube, fundado no dia 21/4/54, é uma

associação sem fins lucrativos que oferece à comunidade local seu
estádio para prática de atividades sociodesportivas e culturais,
principalmente o futebol não profissional, em todas as categorias.

A Associação promove salutar integração, fomentando o espírito de
união e paz.

Cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o apoio desta
Casa para que seja reconhecida também pelo poder público a
nobreza desse trabalho.

- 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 999/2007
Declara de utilidade pública a Associação Francisco de Assis, com

sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Francisco

de Assis com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Francisco de Assis, com sede na cidade

de Lagoa da Prata, tem por finalidade cuidar de pessoas, através da
elaboração de projetos e estudos, captação de recursos financeiros e
equipamentos para a criação, a implantação e o apoio na manutenção
de uma fundação que levará a denominação de Dona Zazá, a qual
terá como principal objetivo amparar as pessoas.

Entre seus objetivos, há que se destacar também a indicação dos
integrantes dos cargos de administração superior e do conselho fiscal
da fundação Dona Zazá, bem como apoiar entidades que promovam
ações de cidadania, criar e manter uma central de voluntariado, que
agenciará pessoas para atender a demandas sociais, articulando-as
às ações já existentes e propiciando meios e equipamentos
adequados ao atendimento proposto. Por fim, pretende criar e manter
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um dispensário, onde serão captados materiais e equipamentos em
desuso para seus possuidores, para serem distribuídos a outros que
deles necessitem e, ainda, apoiar ou realizar outras ações
assistenciais que promovam a cidadania.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares a este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.000/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-

Menor, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
André Quintão
Justificação: O Instituto Cultural Pró-Menor, com sede localizada na

Rua Leôncio José Rodrigues, 172, no Bairro Conjunto Felicidade, em
Belo Horizonte, é uma associação sem fins lucrativos que tem por
objeto a promoção gratuita da educação, o combate à pobreza, a
defesa da cultura, do patrimônio histórico, da arte, do meio ambiente e
da segurança alimentar e nutricional, além da promoção do
voluntariado, da ética e do desenvolvimento econômico e social.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.001/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Referência em Patologia,

Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira -
Créditos -, com sede no Município de Patrocínio.

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

em Patologia, Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de
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Siqueira - Créditos -, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 2007.
Deiró Marra
Justificação: O Centro de Referência em Patologia, Diagnóstico por

Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira - Créditos -, 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 e cursos; 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
com a 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 visas 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.

REQUERIMENTOS
Nº 454/2007, do Deputado Deiró Marra, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretária de Educação informações relativas aos
procedimentos a serem adotados para a inclusão das creches e pré-
escolas conveniadas com o Estado e com Municípios no Censo
Escolar e para sua regularização junto aos Municípios, tendo em vista
a definição do número de matrículas na educação infantil, para efeito



1682

da distribuição de recursos do Fundeb. (- À Mesa da Assembléia.)
Nº 455/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao jornal “Última Palavra" pelo
seu primeiro ano de funcionamento. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 456/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado com vistas à concessão
do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
empresário Kouros Monadjemi. (- À Comissão de Educação.)

Nº 457/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Bosco Martins de
Abreu por sua eleição à Presidência da Associação dos Suinocultores
do Estado de Minas Gerais - Asemg. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 458/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Vítor
Penido por sua eleição para o cargo de Presidente da Frente
Parlamentar Municipalista. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 459/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Jackson Schneider, pela posse de sua nova diretoria
para o triênio 2007-2010. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 460/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Romel Anízio Jorge por
sua posse no cargo de Subsecretário de Assuntos Municipais. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 461/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que edite novo
decreto fixando por tempo indeterminado a isenção do ICMS sobre a
prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros em
linha semi-urbana. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 462/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG a fim de que
seja aumentado contingente de policiais nos Municípios de Buritizeiro
e Pirapora, para reforçar a segurança na Ponte Marechal Hermes.

Nº 463/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia
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seja solicitada ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado a realização de estudos técnicos sobre a viabilidade de se
permitir o trânsito de motocicletas e veículos leves na Ponte Marechal
Hermes, que liga os Municípios de Buritizeiro e Pirapora. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 464/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleitea
seja solicitado ao Ministério Público que realize gestões para a
celebração de termo de ajustamento de conduta entre as partes
envolvidas na ação de interdição da Ponte Marechal Hermes, que liga
os Municípios de Buritizeiro e Pirapora, com vistas à viabilização de
recursos emergenciais para reforma dessa ponte.

Nº 465/2007, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do DNIT com vistas a
que seja liberado o mais rápido possível o acesso ao imóvel sede da
Associação dos Amigos dos Carreteiros de Itaguara, localizado à
margem da Rodovia BR-381, no Bairro dos Dias, nessa cidade.

Nº 466/2007, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
solicitado à Prodemge que viabilize para os Municípios de
Caetanópolis e Paraopeba o acesso à internet por banda larga ou
similar.

Da Comissão de Justiça em que solicita à Mesa da Assembléia seja
promovida alteração no Regimento Interno desta Casa para que as
matérias em tramitação sejam analisadas por essa Comissão somente
após sua análise pelas comissões de mérito. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Transporte e dos Deputados Gilberto Abramo (9) e Domingos
Sávio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Cultura, de Administração Pública e de Educação e
do Deputado João Leite.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, cidadãs e cidadãos
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mineiros que acompanham esta reunião. Saúdo especialmente os
comerciantes do Mercado Distrital do Cruzeiro e do Mercado Distrital
de Santa Teresa, que nos dão a honra de sua presença.

Hoje, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa realizou uma audiência pública para dar espaço à
manifestação dos comerciantes dos Mercados Distritais do Cruzeiro e
de Santa Teresa. A presença foi maciça. Muitos comerciantes
estiveram presentes, assim como os Presidentes das associações
comunitárias dos bairros.

Na Assembléia Legislativa há vários pontos de vista, mas foi
impressionante a unanimidade instalada na audiência pública de hoje,
a unanimidade dos bairros onde estão inseridos esses mercados que
compõem a história de Belo Horizonte e a história do nosso Estado.
Nesta manhã, colhemos palavras emocionantes de moradores do
Cruzeiro e de Santa Teresa. Cada um desses mercados tem as suas
características, que marcaram profundamente a história de Belo
Horizonte, a história de Minas Gerais e a história do Brasil.

Com muito prazer, vou conceder aparte ao Deputado Ademir Lucas,
que foi efetivamente o Deputado que provocou essa audiência pública
da Comissão de Direitos Humanos. Aliás, ele está à frente da
campanha do Mercado do Cruzeiro, que também consta nessa pasta
que detém a proposta dos Deputados para que esses espaços, os
Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Teresa, sejam declarados
patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais.

O nosso Presidente da Comissão de Justiça, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, fez questão de assinar essa proposta. Aliás, ele a
encaminhará para a pauta da próxima quarta-feira, da reunião da
Comissão de Justiça. E mais, S. Exa. o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
é membro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, na qualidade
de representante da Assembléia Legislativa. Gostaria de dizer que já
tenho a assinatura dos Deputados e que, daqui a pouco, estaremos
protocolizando esse projeto na Assembléia Legislativa, com a
determinação do Presidente da Comissão de Justiça de o projeto
fazer parte da pauta da reunião na próxima semana.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Ademir Lucas, autor
do requerimento que possibilitou essa audiência, para que esta Casa
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tome consciência do que está acontecendo. Esta manhã V. Exa. nos
lembrou do histórico da região de Santa Teresa. Com muito prazer,
quero ouvi-lo.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado João Leite, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de escoimar da discussão quaisquer
questões partidárias ou municipais.

O Deputado João Leite - Ou clubísticas.
O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Correto, ou clubísticas,

dado o Mercado “do Cruzeiro”. Então, como estava dizendo, não são
questões partidárias ou municipais, tanto é que esse projeto de lei
vem subscrito por Deputados de todas as legendas. O nosso desejo é
que ele seja subscrito até mesmo por todos os 77 Deputados desta
Casa, se assim for o caso.

Prova de que essa não é uma questão municipal está no fato de ela
superar, em muito, um destino meramente econômico, social ou de
lazer. Trata-se de uma questão cultural e histórica.

Sabemos que, desde os tempos das entradas e das bandeiras de
Viana Moog por todo o nosso Estado e até o País, foram sendo
implantados os mercados, locais de aglutinação e passagem dos
bandeirantes e tropeiros. Daí a nossa cultura do feijão-tropeiro, ou
seja, da nossa gastronomia. Portanto, o mercado é mais que um
mobiliário municipal.

Temos exemplos mineiros e brasileiros. Quando grandes artistas e
intelectuais, incluindo estrangeiros, vêm a Minas, eles fazem questão
de ir ao Mercado Central e saem falando maravilhas do nosso
artesanato, da nossa culinária, do bife de fígado acebolado. Contam
as histórias de Minas por todos os lados nos meios de comunicação.

Temos mercados conhecidos e tradicionalíssimos como o de Belém
do Pará, Salvador, São Paulo, Montes Claros, Diamantina e Ipatinga,
não é, Deputada Cecília? Vemos essa ameaça pesando sobre os
mercados distritais de Belo Horizonte com mais de 30 anos de
existência, já incorporados, pois, à vida dos moradores. Essa ameaça
é um atentado à cultura do nosso Estado. É por isso que estou-me
empenhando. Iniciei minha participação nesse movimento de forma
sentimental, uma vez que um dos primeiros pioneiros do mercado do
Cruzeiro, Roldão, com mais de 70 anos, sofreu infarto e faleceu, não
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sei se pressionado ou oprimido pela ameaça. A sua vida, a história de
toda a sua família está lá. Foi uma coisa dolorosa.

Fomos inicialmente movidos pelo sentimento, mas depois lutamos
pela causa. O Deputado Durval Ângelo, da Comissão de Direitos
Humanos, V. Exa. e outros parlamentares abraçaram a causa. Todos
os comerciantes e trabalhadores, alguns com famílias numerosas,
estão fazendo apelo. O que farão? Viverão de quê? A questão é
social, humana, cultural e histórica, e precisamos empenhar-nos
mesmo. Faço apelo aos companheiros aqui. Se for o caso, os que têm
maior proximidade com o Prefeito Pimentel poderiam sugerir a ele
fazer uma reflexão e suspender definitivamente essa ação, porque
sempre ficará uma mancha na sua biografia tão importante. Ficará a
dúvida: será que depois haverá desapropriação, e o Mercado Central,
o mercado da Olegário Maciel e outros serão fechados? Essa atitude
pode abrir um precedente muito ruim para outras cidades.

Quero dizer, pois, que estamos nessa luta. Essa idéia de propor o
tombamento é extraordinária porque, de fato, os mercados são um
patrimônio histórico. Aliás, por mais incoerente que possa parecer, no
guia turístico da Prefeitura de Belo Horizonte constam os mercados.
Não dá para imaginar essa situação. Creio que alguém tenha-se
precipitado e não acredito que seja o Prefeito Pimentel. Prefiro ficar
com o mérito da dúvida e fazer um apelo para que analise essa
situação, volte atrás e faça com que volte a reinar paz nas famílias
dos Mercados do Cruzeiro e de Santa Teresa.

Lembro que os representantes da família Borges estiveram aqui,
assim como os do Clube da Esquina. Na primeira votação do projeto
contaremos com a presença do Milton Nascimento e de muitas
pessoas que iniciaram suas carreiras intelectuais, políticas e artísticas
nos Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Teresa. O nosso
André Quintão tem citado isso. Estamos falando do patrimônio
histórico de Minas Gerais.

Encerro minhas palavras dizendo que seguiremos em frente. Tenho
certeza de que essa luta é nossa e do povo mineiro.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Ademir Lucas.
Parabenizo-o pela iniciativa, que é perfeita. Estamos acompanhando a
agonia do Mercado Distrital da Barroca. Perdemos esse espaço



1687

histórico de Belo Horizonte, que hoje está totalmente abandonado e
terá uma destinação diferente.

Já concederei aparte aos Deputados André Quintão e Dalmo Ribeiro
Silva, Presidente da Comissão de Justiça. Isso ocorreu também com o
Ginástico, área pública que foi destinada para um ginásio de esportes
e que hoje é um supermercado, muito próximo ao Mercado Distrital do
Cruzeiro. O que a Prefeitura pretende fazer com o Mercado Distrital do
Cruzeiro, aquele espaço histórico de Belo Horizonte?

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de cumprimentar V. Exa., todos os integrantes da Comissão
de Direitos Humanos e aqueles que participaram da audiência pública.
Tenho acompanhado particularmente a luta da Associação
Comunitária do Bairro Santa Teresa em busca de uma alternativa que
não seja a implantação do quartel da Guarda Municipal naquele
espaço. Aliás, participei de uma passeata contra essa implantação por
entender que aquele espaço pode e deve ser revitalizado. Buscamos
uma outra atividade compatível e combinada, seja cultural, seja
gastronômica, seja também de mercado.

Sou morador de Santa Teresa. Quando era Vereador, fui um dos
autores e coordenadores da aprovação da ADE Santa Teresa. Hoje
esse bairro é uma área de diretriz especial por iniciativa nossa na
Câmara Municipal. Sabemos que a vocação do bairro é outra. Então,
não pode ser a Guarda Municipal. Queremos revitalizar aquele
espaço. Por meio da bancada de Vereadores do PT na Câmara
Municipal, já sugerimos ao Prefeito Pimentel que haja reflexão e
diálogo com os moradores, os permissionários e as associações do
bairro.

Portanto, solidarizo-me com V. Exa. e os Deputados nessa tentativa
de equacionarmos de outra maneira a questão tanto do mercado de
Santa Teresa quanto do Cruzeiro, que, aliás, tenho acompanhado
menos. Sem dúvida, ele tem um importante papel na cidade de Belo
Horizonte.

Não poderei acompanhá-lo até o final, pois participarei agora de
uma outra reunião da Comissão de Participação Popular. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado André Quintão, que
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foi citado na audiência pública desta manhã.
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradeço-lhe a prontidão em não

apenas acatar, mas também tornar-se autor dessa proposta de lei
estadual. V. Exa. e a Comissão de Justiça terão um material farto. O
Mercado Distrital de Santa Teresa, por exemplo, recebeu recursos do
governo do Estado, ou seja, do Ceasa quando este pertencia ao
governo do Estado. Portanto, há dinheiro estadual naquela
construção. Todavia, a Prefeitura agora pretende transformar tanto o
mercado do Cruzeiro quanto esse histórico mercado num quartel da
Guarda Municipal.

Todos esses documentos estarão à disposição da Comissão de
Justiça, aliás estamos buscando outros. Hoje foi dito que a PBH
pretende transformar aquele terreno num estacionamento para uma
faculdade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado João Leite,
muito obrigado. Gostaria de parabenizá-lo. Não infringirei o
Regimento, pois sei da rigidez do nosso Presidente Deputado Doutor
Viana. Como V. Exa., também tive o prazer de assinar o projeto de lei.

É muito importante a lucidez que V. Exa. revela nessa tribuna. Vejo
por dois ângulos, independentemente do aspecto cultural, patrimonial
e da preservação artística, particularmente tudo o que os Mercados
Distritais do Cruzeiro e de Santa Teresa já certamente semearam por
meio de bons trabalhos às famílias, fazendo parte da história de Belo
Horizonte.

Deputado João Leite, é com muita satisfação que comungo desse
mesmo pensamento. Coloco-me também à sua disposição como
membro curador do Iepha desta Assembléia Legislativa para as ações
que certamente enfrentaremos nesse Instituto. Conforme V. Exa. bem
disse, a nossa comissão estará não somente à sua disposição, mas
também em favor da constitucionalidade, da legalidade e da
juridicidade para analisar esse projeto que será muito rico, conforme
V. Exa. manifesta, por todo o material que temos.

Parabéns pela iniciativa. Estaremos caminhando a passos firmes
nesse grande projeto.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Dalmo. Vejo que o
Deputado Délio Malheiros, Presidente da Comissão de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte, também assinou. Assim, ele também
passa a ser autor dessa proposição de lei, e esperamos que ele dê
celeridade na Comissão.

Sr. Presidente, vejo que o Deputado Wander Borges solicita aparte.
O Deputado Wander Borges (em aparte) - Gostaria, primeiro, de

fazer a leitura de algumas faixas: “Mercado Distrital do Cruzeiro,
criado e implantado pelo Prefeito Oswaldo Pieruccetti, não pode ser
fechado pelo Prefeito Pimentel”; “Mercado Distrital do Cruzeiro: 33
anos de vida, atividade, dedicação aos clientes e prejudicado por
capricho da Prefeitura”; “Duas mil pessoas dependem, direta e
indiretamente, do Mercado Distrital do Cruzeiro. O anúncio do seu
fechamento vem causando dor, angústia e muito sofrimento aos que
dele dependem”.

Faço coro com os outros Deputados. Participei ontem da reunião e
hoje, pela manhã, não pude participar. Recebi um dos feirantes em
nosso gabinete, e é importante revermos essa questão do Mercado.
Darei um exemplo de quando fui Prefeito da cidade de Sabará, em
que tive a oportunidade de fazer um tombamento simbólico de uma
ponte da Rede Ferroviária Federal, construída pelos idos de mil
oitocentos e alguma coisa. Essa ponte era cenário entre o Rio das
Velhas e um dos seus afluentes, o Rio Sabará-Caeté. Para nossa
alegria, Sr. Presidente, essa ponte permanece ali até hoje, fazendo
parte daquele cenário e também sendo pintada por vários artistas de
Minas Gerais e de todo o País.

Trago também, Sr. Presidente, uma grande preocupação. Hoje,
caminhando pela Rua Rodrigues Caldas, deparei com o dono de uma
banca de revista. Ele me mostrou uma notificação em que a Prefeitura
dava 30 dias para que ele trocasse a sua barraca. Até aí, tudo bem. A
Prefeitura deve estar cumprindo o Código de Posturas, muito louvável,
correto. Mas o preço de uma barraca dessa é da ordem de
R$10.000,00 a R$12.000,00. A questão tem que ser revista,
reavaliada, pois o sujeito tira, daquela barraca, o pão de cada dia, o
dinheiro sagrado para alimentar a sua família e para suprir as suas
necessidades de sobrevivência. Vou detalhar mais um pouco esse
assunto, para trazê-lo nas próximas reuniões, para avaliarmos.

Quanto à questão do Mercado do Cruzeiro e do Distrital de Santa
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Teresa, comungo com os nossos colegas Deputados Ademir Lucas e
João Leite. Realmente, eles fazem parte da nossa história. Moro em
Sabará e venho todos os dias para Belo Horizonte, mas sabemos que
isso faz parte de um cenário por mais de 30 anos. Temos que apoiar o
encaminhamento do tombamento, que contará com o nosso apoio
irrestrito.

Mais uma vez, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade.
O Deputado João Leite - Também o Deputado Walter Tosta e a

Deputada Maria Lúcia desejam manifestar-se. Estaremos levando
essa proposição de lei a fim de recolher a assinatura de todos os
Deputados. Agradeço ao Deputado Doutor Viana o tempo extra, que
não foi muito tempo. Os dois Deputados podem pedir a palavra pela
ordem e manifestar-se com a presença da Presidente da Associação
do Mercado Distrital do Cruzeiro e tantos comerciantes que honram a
Assembléia com sua presença nesta tarde. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Cecília Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta - Gostaria de cumprimentar o
Presidente da Casa, todos que nos acompanham pela TV Assembléia,
presentes que nos acompanham nas galerias. O assunto que me traz
hoje a esta tribuna é falar um pouco do nosso trabalho como
representante, assim como cada Deputado representa todos os
interesses do povo mineiro. É claro que cada um, defendendo e
representando uma região, demonstra em alguns momentos um
carinho especial pela sua região. No meu caso, gostaria de citar a
região Centro-Oeste, que, como eu, tem outros representantes, e a
região do Vale do Aço.

Ontem estivemos em Brasília visitando o Vice-Presidente da
República, José Alencar, para defender uma importante causa para a
região do Vale do Aço, a Delegacia Regional da Receita Federal, que
funciona em Coronel Fabriciano atendendo a região do Vale do Aço,
composta por 33 Municípios. Estiveram também presentes Chico
Simões, Prefeito de Coronel Fabriciano, Vereadores, Joel Aredes,
Presidente da Câmara Municipal, Eugênio Pacelli, Vereador
Wellington Ferreira e os Deputados Federais Alexandre Silveira e
Virgílio Guimarães, na defesa da Delegacia da Receita Federal.
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O Vice-Presidente nos atendeu prontamente, comunicando-se no
mesmo instante com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, para
pedir a permanência da Delegacia Regional da Receita Federal na
região do Vale do Aço, considerando que essa região é o segundo
PIB do nosso Estado, atrás apenas da RMBH.

Não estamos aqui defendendo que a Delegacia da Receita Federal
seja retirada de Governador Valadares, defendemos a sua
permanência na região do Rio Doce, porque sabemos a importância
daquela região. Gostaria de dizer que também defendemos a
permanência da Delegacia da Receita Federal em Coronel Fabriciano.
Não quero assumir sozinha a paternidade desse trabalho, dessa
articulação feita em Brasília. Sabemos que a região do Vale do Aço
tem vários representantes, que, com certeza, estarão defendendo a
mesma causa, levantando essa bandeira, porque queremos o melhor
para nossa região.

A Deputado Rosângela Reis (em aparte) - Deputada Cecília
Ferramenta, quero parabenizá-la pelo seu discurso, pela bandeira de
luta pela permanência da Receita Federal em Coronel Fabriciano.
Com a criação da Super-Receita criada pelo governo Lula e a fusão
entre a Previdência e a Receita Federal, várias Receitas Federais
estão para sair dos Municípios. Como V. Exa. bem mencionou, quero
destacar a importância de se manter a Receita Federal em Coronel
Fabriciano pela condição econômica fabulosa que detém, com uma
contribuição de quase 30% do PIB para o Estado de Minas Gerais.
Sabemos que o povo daquela região não quer que a Receita Federal
saia dali. Já perdemos muito naquela região. Já perdemos a Cemig,
os Correios, e vejo que essa é uma luta que tem que ser
suprapartidária, empreendida pelos Prefeitos, pelos Vereadores, pela
comunidade, pelas lideranças comunitárias. Caso seja necessário,
vamos a Brasília contatar com o Ministro Guido Mantega, com os
Deputado Alexandre Silveira e Leonardo Quintão. Fizemos um
requerimento com o apoio dos Deputados da Assembléia Legislativa,
e que a nossa Assembléia esteja também nessa luta para que não
sejam retiradas as Receitas Federais dos Municípios. Coronel
Fabriciano necessita dessa Receita Federal, e não apenas de um
posto para receber e recolher documentos. Nossa justificativa foi feita
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em 1998, quando foi instalada ali a Delegacia da Receita Federal. Não
podemos deixar que isso ocorra em Coronel Fabriciano. Essa luta tem
todo o meu apoio. Vamos aonde quer que seja para defender a
permanência dessa Delegacia. Quero pedir o apoio de todos os
Deputados nesta luta. Muito obrigada e parabéns.

A Deputada Cecília Ferramenta - Agradeço as palavras da
Deputada. Essa é uma luta nossa e de todos os Deputados em prol
não apenas de Coronel Fabriciano, mas de todo o Vale do Aço, uma
região em que 32 Municípios estão submetidos a essa Delegacia da
Receita Federal. Isso mostra a importância dessa luta.

Gostaria também de aproveitar este momento para dizer que, no dia
29 de abril, é aniversário da nossa querida cidade de Ipatinga. Como
não teremos reunião, gostaria de dizer aqui algumas palavras para
essa cidade acolhedora e maravilhosa.

A história de Ipatinga mistura a força da mineração com a garra do
povo ipatinguense, que conseguiu transformar, em pouco tempo -
Ipatinga completará 43 anos no dia 29 de abril, portanto é uma jovem
cidade -, uma localidade que antes era vista apenas como uma
pequena estação intermediária da estrada de ferro que ligava Itabira a
Vitória em uma das principais cidades do Estado de Minas Gerais.

Ipatinga é para mim símbolo da coragem, do arrojo e da visão de
futuro de seus cidadãos, não apenas daquelas pessoas que nasceram
na cidade, mas, sobretudo, daquelas que decidiram morar e trabalhar
em Ipatinga.

Neste momento, gostaria de falar diretamente para os pioneiros,
para aqueles que chegaram primeiro àquela cidade, àquela região e
tanto lutaram, trabalharam para que ela fosse tão especial em nossas
vidas.

Tenho orgulho de ter escrito grande parte da minha história pessoal
e de ter traçado minha trajetória política nessa cidade, que aprendi a
amar e respeitar desde o primeiro dia em que lá cheguei. Em Ipatinga,
conheci a importância do movimento sindical e aprendi que várias
mulheres e homens juntos e organizados podem fazer a diferença na
sociedade. A cidade é também o local que me projetou para a vida
política. Se hoje estou no meu segundo mandato como Deputada
Estadual, devo muito aos eleitores e eleitoras de Ipatinga e de toda a
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região do Vale do Aço, que depositaram a sua confiança em mim e na
seriedade do meu trabalho.

Ipatinga faz parte da minha vida e da vida da minha família. Não há
como falar dela sem também falar do trabalho do meu querido Chico
Ferramenta, que, por 12 anos, administrou a cidade com muito amor e
dedicação, transformando-a e levando sua imagem para todos os
cantos deste Estado, País e também do mundo. Implementou vários
projetos e programas, que se transformaram em referência para
muitos Municípios e Estados.

Faço votos - e vou continuar na luta - de que todas as esperanças
do povo ipatinguense se concretizem. Esperamos que se realizem
definitivamente os sonhos daqueles pioneiros que, desde o início,
impulsionaram a construção da cidade e acreditaram no seu potencial,
na certeza de que Ipatinga se transformaria numa referência para o
Estado, não apenas por sua produção de aço, mas também por seu
desenvolvimento urbano e social.

Aproveito para parabenizar também outras cidades do nosso
querido Vale do Aço que comemoram aniversário no final de abril:
Ipaba, no dia 27; Santana do Paraíso, no dia 28; João Monlevade e
nossa querida Timóteo, no dia 29. São Municípios que representam
uma grande contribuição para o desenvolvimento da região do Vale do
Aço e também do Estado de Minas Gerais.

Deixo aqui meu abraço carinhoso para todo o povo de minha
querida Ipatinga e dessas cidades do Vale do Aço, desejando que
consigamos representar nesta Assembléia os anseios da região e do
nosso Estado. Um grande abraço e muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
a imprensa tem publicado a intenção do Congresso Nacional de votar,
até o final de maio, tópicos da reforma política. Fui procurado por
integrantes do fórum pela reforma política ampla e democrática, um
conjunto de entidades que têm colocado na agenda da reforma
política pontos que ultrapassam a mera reforma eleitoral.

Entre eles, o avanço na combinação da democracia representativa
com a participativa, menos burocracia para a convocação de
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plebiscitos e referendos, maior controle sobre todos os poderes
públicos, incluindo o Judiciário, limitação do número de mandatos,
enfim, uma série de pontos que considero importantes. Têm lançado,
ainda, a idéia da constituição de fóruns permanentes em defesa dessa
reforma política ampla. Parabenizo essas entidades, muitas delas há
alguns anos na luta pela democratização do País. Considero
importante que esse assunto seja permanentemente discutido nas
Casas Legislativas.

Quero dizer também que, a par da importância desses pontos que
devem ser discutidos, concordo com aqueles que acreditam que,
nesse momento, o Congresso não pode perder, deixar passar a
oportunidade de tocar em questões fundamentais para o
aprimoramento da democracia brasileira. Alguns itens devem ser
enfrentados, e os pontos consensuais devem ser votados até o meio
do ano para que, sancionados pelo Presidente Lula, possam valer nas
eleições de 2008.

A fidelidade partidária é uma urgência do nosso sistema político
eleitoral. Não se constrói democracia forte com partidos políticos em
profusão e fracos. Precisamos de mais nitidez ideológica em nossos
partidos políticos. É importante que a sociedade veja, nos partidos
políticos, mais que pessoas, mas um conjunto de idéias e de
propostas. Esse tema deve ser enfrentado de maneira firme pelo
Congresso Nacional.

Além disso, não podemos mais conviver com o atual tipo de
financiamento de campanha, que prioriza os que têm maior entrada,
maior relacionamento com grande grupos econômicos. É importante
que o Estado brasileiro assuma o financiamento, mas com controle,
para que não haja um duplo financiamento: um público e outro
privado, por meio de mecanismos ilegais e paralelos.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - V. Exa. tem toda a razão ao
postular do Congresso Nacional uma manifestação o mais breve
possível a respeito da reforma política e partidária, até porque o Poder
Legislativo tem perdido muito de suas iniciativas, prerrogativas e
ações, dada sua inércia. Outros Poderes tomam parcela significativa
da função da Legislativo. Recentemente, duas manifestações de
Tribunais Superiores substanciaram, materializaram nossa percepção.
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A primeira foi quando o Tribunal Superior Eleitoral definiu sobre
composição de Câmaras de Vereadores, modificando o sistema em
pleno processo eleitoral, em que várias cidades tiveram a redução de
suas Câmaras. A meu juízo, o Tribunal Superior Eleitoral estava
legislando na ausência de uma posição mais vigorosa do Legislativo.

E, mais recentemente, outro tribunal superior decidiu a respeito da
cláusula de barreira, também na ausência de uma posição mais clara
e nítida do Poder Legislativo. Lembro esses dois episódios, entre
outros que têm ocorrido mais recentemente por falta de uma ação
mais vigorosa do Legislativo, que vai se desgastando diante da
opinião pública justamente por essas razões. Então, não toma atitude,
não tem ação, não vai à frente da história, ficando sempre a reboque
de outros Poderes, muitas vezes por causa da inércia e da
passividade.

V. Exa. foi feliz na abordagem desse tema e valoriza o debate.
Continuarei ouvindo-o discorrer sobre as demais propostas relativas à
reforma política e partidária. Essa reforma é extremamente
necessária, até porque já estamos à véspera de uma nova eleição, e a
Constituição determina que a legislação deve estar em vigor no ano
anterior para vigorar no próximo pleito. Essa preocupação também é
nossa, o Legislativo deve apressar seu pronunciamento para que não
fique a reboque de outros Poderes. E depois nem poderá reclamar,
porque não tomou atitude.

O Deputado André Quintão - V. Exa. falou com propriedade. Se o
Congresso não faz, outros Poderes vão tomando decisões e gerando
uma instabilidade institucional. Quando não se têm as regras muito
claras e definidas, é difícil para a democracia conviver com esse tipo
de situação.

Um outro ponto que poderia ser votado, pois já há um consenso, é o
fim das coligações proporcionais. Muitas vezes o eleitor vota em um
partido ou em um candidato, mas elege outro diferente. É como se a
coligação proporcional traísse a vontade do eleitor.

Particularmente, também levanto o tema do instituto da reeleição
para debate. Em tese, o instituto da reeleição poderia ser defensável,
ou seja, aquele governante que fez um bom trabalho teria o referendo
da população para continuar. Infelizmente, no Brasil, o mecanismo da
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reeleição torna-se quase uma imposição de recandidatura e
construção, durante o primeiro mandato, de condições para um
segundo mandato. Impede a renovação de quadros e engessa a
própria regra mais dinâmica da democracia de alternância de poder.

Outro ponto que desejo abordar, o qual é polêmico até dentro do PT,
é o voto em lista fechada. Já fui defensor do voto em lista fechada
pura e simples, na linha de fortalecimento dos partidos, de
despersonalizar o voto e fortalecer os programas. Mas tenho refletido
se não seria melhor uma convivência do voto em lista com voto no
candidato - a chamada lista flexível. O eleitor vota na lista partidária,
mas também no candidato, de cuja combinação se tem a composição
legislativa. Receio que o voto em lista iniba a criatividade e a ousadia
parlamentar e segmentos sociais de ter seus representantes. O voto
em lista pura e simples pode fortalecer as burocracias partidárias.
Muitas vezes os partidos políticos não têm uma dinâmica própria de
incorporação e absorção de demandas sociais e de movimentos
sociais. Tenho levantado essa reflexão no interior do PT, se não seria
melhor adotar o voto em lista flexível, ou seja, um nível de
representação pela lista partidária, e o partido, de maneira
democrática, faria essa escolha. Nos seus regimentos internos, os
partidos deveriam prever processos muito democráticos para proceder
ao ordenamento dessa lista.

Mas não se deve tirar do eleitor a oportunidade de fazer sua escolha
preferencial, porque, muitas vezes, o Deputado trabalha para a
sociedade. Tenho receio de que o voto em lista, pura e simples, faça
com que o representante do povo dirija todo o seu trabalho para o
partido, para o delegado do partido, para o diretório, cujo universo é
muito pequeno se compararmos o número de filiados em partido com
eleitores existentes no Brasil. Acredito que o universo de escolha
ficaria muito restrito.

Portanto, levanto essa reflexão: até que ponto o voto puro e simples
na lista fechada engessa a vontade do eleitor? Mas concordo em que
esse voto, da forma como é dado hoje, personalizado, sem vinculação
com o partido, sem fidelidade partidária e sem financiamento público
de campanha, beneficia, muitas vezes, aqueles candidatos que têm
maior poder econômico. Esse é o outro lado da moeda. O Congresso
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precisa encontrar o ponto de equilíbrio.
Sou contra o voto distrital e sei que isso é polêmico. Considero que

esse voto rebaixa a qualidade da atuação parlamentar. O parlamentar
se transformaria muito mais num despachante da região do que num
Deputado que poderia ter a compreensão dos grandes problemas do
Estado, da necessidade de fiscalização das leis existentes e de
pensar o Estado na sua totalidade, e não simplesmente intermediar
ações entre sua região e o Poder Executivo Estadual. Aliás, isso
contribuiria para reduzir a autonomia dos Parlamentos, tanto o
estadual quanto o federal, frente ao governo central. Portanto, acredito
que o voto distrital não resolve o problema.

O Congresso tem de acelerar o debate e votar alguns pontos da
reforma política. Primeiro, se não se votar a reforma política,
acontecerá a questão levantada pelo Deputado Ademir Lucas, outros
poderes tomarão a decisão, e, segundo, não se mexerá no modelo.
Vou mais além, como já disse, considero que deveria haver limitação
de número de mandatos. No mesmo nível, o máximo de mandatos
parlamentares seriam dois em seqüência, até para dinamizar e
renovar quadros em todos os níveis nos Parlamentos.

Sei que alguns pontos são tão polêmicos que talvez o Congresso
não os vote agora, mas outros não são: financiamento público,
fidelidade partidária, lista flexível, fim das coligações proporcionais,
enfim, esses são tópicos em que o Congresso poderia buscar maior
consenso e já, quem sabe numa progressão, fazer o primeiro teste
nas eleições municipais de 2008. Isso tudo sem perder de vista a
outra perspectiva que relatei no início: esse fórum pela reforma
política ampla, que avance não só nas questões meramente eleitorais,
mas também em questões que tratem dos plebiscitos, dos referendos,
dos conselhos, da possibilidade de maior controle social sobre o
Poder Judiciário. Existem propostas que não podemos deixar de lado
nesse debate.

O Presidente Arlindo Chinaglia esteve nesta Assembléia. Concordo
com ele em dar oportunidade aos novos parlamentares de tomar
conhecimento de todo trabalho acumulado no Congresso, mas
devemos estabelecer um prazo, que deve ser o mês de maio, para
que o Presidente Lula sancione essa reforma política possível até o
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mês de setembro, pois só assim ela terá condição legal de vigorar no
próximo ano de 2008.

Precisamos fortalecer os partidos, diminuir o peso do poder
econômico nas campanhas e também traduzir melhor a vontade do
eleitor nas Casas Legislativas e no Poder Executivo. A Assembléia
mineira, que já apresentou sugestões ao Presidente Arlindo Chinaglia,
deve acompanhar esse debate, até pela importância política de Minas
Gerais no cenário nacional. Isso deve ser feito de maneira
suprapartidária, respeitando a posição sobre os vários pontos de cada
partido político. Temos de somar forças para que o Congresso
Nacional aprove a reforma política possível, pois ela será boa para a
democracia brasileira. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados,
tudo que nos chega da rua não nos surpreende quando o assunto é a
Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje fui procurado por donos de bancas
de jornais que simplesmente receberam uma notificação para que, em
30 dias, reduzam o tamanho de suas bancas em pelo menos 50%,
senão a Prefeitura, através da Regional Centro-Sul, fará como sempre
tem feito: içará as bancas, colocando-as em uma carreta, e as
despejará em um depósito.

Essa covardia rotineira da Prefeitura contra os pequenos não nos
surpreende. Vim aqui hoje, Deputados João Leite, Ademir Lucas e
Wander Borges, para me manifestar, com inteiríssima razão, contra
esse procedimento espúrio da Prefeitura de desalojar, da noite para o
dia, e jogar ao relento famílias que trabalham há 10, 20, 30 anos nos
mercados desta cidade. Enquanto o mundo inteiro transforma os seus
mercados em pontos de referência e em pontos turísticos, a Prefeitura
de Belo Horizonte quer enxotar cruelmente todos os que estão
trabalhando nos mercados. O primeiro foi o da Barroca, o segundo o
de Santa Teresa, e, junto com ele, vai o do Cruzeiro. São os
mercados públicos da Capital.

Em todas as cidades turísticas do mundo os mercados são
referência na freqüência de turistas. São assim o belo mercado de
Santiago, no Chile; o mercado de Triana, a principal atração turística
ao atravessar o rio que separa Triana de Sevilha; o mercado de
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Bagdá, que conheci e, infelizmente, todos os dias, é vítima das
explosões de carros-bomba e todos os mercados que funcionam nas
cidades turísticas do mundo.

Aqui a Prefeitura é cruel e quer jogar na rua milhares e milhares de
pessoas que dependem dos mercados. Isso não me surpreende
porque as feiras também foram vítimas da atrocidade da Prefeitura.

Em todos os países civilizados há feiras. Como exemplo, cito o Sul
da França, na Provence, onde todas as cidades têm uma feira: a
pequena feira, chamada “petit marché”, e a grande feira, que ocupa
um dia por mês em todas as cidades, chamada “grand marché”. A
Prefeitura de Belo Horizonte, ao invés de valorizar essas feiras,
transforma os feirantes em verdadeiros marginais.

Certo dia fui à feira de flores da Avenida Bernardo Monteiro, onde a
Prefeitura não deixou os feirantes sequer instalar um ponto de luz.
Eles estavam trabalhando na escuridão. É a crueldade da Prefeitura
de Belo Horizonte contra os pequenos.

Conversem com qualquer pequeno feirante desta cidade e terão a
idéia exata do tratamento dispensado a eles pela Prefeitura. A da Rua
Rodrigues Caldas se mudou para a Rua Araguari, a que podia vender
uma coisa não pode mais, a banca que podia vender água de coco e
picolé não pode mais. Até o engraxate licenciado pela Prefeitura, não
fosse este Deputado, na condição de Vereador, com outros pares,
teria sido jogado fora da Praça Sete, onde está há mais de 40 anos. É
a atrocidade da Prefeitura de Belo Horizonte contra o pequeno.

Esse tratamento não é dado a “shopping center”, a empresa de
ônibus e a grandes devedores ao quais a Prefeitura estende o tapete.
A Prefeitura, Deputado João Leite - a quem concederei aparte - é
atroz e cruel com os pequenos, como no caso das bancas. Não citarei
o nome dos nossos vizinhos porque amanhã podem ser perseguidos
pela Regional Centro-Sul, onde estão nomeadas pessoas que não
têm o menor compromisso com o interesse público, ganhando
R$12.000,00 por mês. São 48 pessoas nessa condição.

A Prefeitura de Belo Horizonte tem 48 cargos de Secretários, que
ganham R$12.000,00 por mês e 15 salários por ano. Ganham mais
que Ministros de Estado.

Esse é o modelo, e a população precisa saber acerca dessas
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pessoas que têm compromisso apenas com seus interesses políticos
locais e que buscam empregar a família dos componentes de seus
partidos. Isso tem de ser do conhecimento da população.

Concedo aparte ao Deputado João Leite.
O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Délio

Malheiros. O pronunciamento de V. Exa. nos faz pensar sobre vários
aspectos de nossa cidade, que amamos.

Dizia hoje, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, que são
muito importantes esses pontos de encontro da cidade, que, cada vez
mais, tem priorizado os automóveis em detrimento das áreas para
encontro das pessoas, das áreas de lazer, e a perda dos mercados
constitui grande derrota para Belo Horizonte.

Penso principalmente nesses “shoppings” populares, dominados por
um grande empresário. Nesse caso, pode tudo. Foram retirados os
camelôs das ruas, e hoje veio aqui a representante dos “shoppings”,
que nos trouxe um relato dramático da situação daquelas pessoas que
ocupam esses locais. Da mesma forma, vimos hoje, no “Diário Oficial
do Município”, a contratação de milhares de motoristas de uma
empresa terceirizada, sendo que cada um custará cerca de
R$2.000,00. É algo impressionante o que está acontecendo em Belo
Horizonte.

Creio que V. Exa. pegou o ponto. As pessoas simples desta cidade,
que ajudaram a construir a memória e a vida de Belo Horizonte, como
os nossos feirantes, essas pessoas que ocupam o mercado e os
donos de bancas, estão apavoradas. Não falo apenas dos da nossa
vizinhança. Hoje, por onde passamos em Belo Horizonte,
encontramos pessoas apavoradas perguntando o que podemos fazer.
Estão recorrendo a todos porque têm 30 dias para gastar um dinheiro
que não possuem. É um massacre contra as pessoas que não têm
poder econômico como os empresários dos “shoppings” populares e
das empresas de ônibus etc.

Dá tristeza ver os belo-horizontinos dependurados nos ônibus, e o
governo federal manda 4km de linha de metrô para Belo Horizonte
sem que haja uma palavra da Prefeitura, comprometida com esse
modelo ultrapassado de transporte coletivo, que não atende ao
trabalhador e à trabalhadora de Belo Horizonte.
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V. Exa. expõe nesta tarde, da tribuna da Assembléia Legislativa, a
realidade da nossa cidade, a qual é injusta e precisa de uma inversão
de prioridade. Prioridade é o lugar de encontro das pessoas, são os
nossos mercados e as nossas feiras. Prioridade é o transporte coletivo
seguro para trabalhadores e trabalhadoras. V. Exa. retrata muito bem
tudo isso que precisamos resgatar. Parabéns.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado João Leite.
Tenho dito que o nosso compromisso em Belo Horizonte é com a
população. A Prefeitura de Belo Horizonte emprega mais de 22 mil
pessoas. Só na terceirização serão R$1.100.000.000,00 em 2007. A
rodoviária de Belo Horizonte, que anteriormente, nas mãos de uma
empresa privada, tinha 80 funcionários, hoje possui 297. Se antes
dava um lucro mensal de R$600.000,00, hoje dá um prejuízo para o
contribuinte de R$220.000,00 por mês.

Não pense V. Exa. que ela irá mudar de lugar, porque isso não
acontecerá. O projeto que a Prefeitura fez não sairá do papel, mas
será repetido por várias vezes, porque se trata de um projeto feito sem
licitação, e a cada vez que se faz um novo projeto sem licitação um
amigo da Prefeitura ganha: a mesma empresa ou a empresa do outro
amigo. Não podemos tolerar esse tipo de coisa em Belo Horizonte. Fiz
156 representações ao Ministério Público contra esses desmandos da
Prefeitura de Belo Horizonte.

O primeiro caso foi decidido pela Justiça no mês passado e refere-
se à fraude na contração de engenheiros e de outros profissionais
pela Sudecap, que burlou o concurso público. O Juiz, então, aplicou
ao gestor da empresa multa de R$100.000,00.

Mostramos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas que a
Prefeitura de Belo Horizonte, durante mais de oito anos, cedeu o
contrato do lixo aos que financiam o partido do Prefeito. Mostramos ao
Ministério Público que, em todos os órgãos da administração
municipal, o concurso é fraudado, já que pinçam na fila os que não
passaram e os contratam por intermédio de contrato administrativo.
Mostramos que a Prefeitura, contratando pessoas do partido do
Prefeito, realiza consultorias milionárias. Na área de farmácia popular,
por exemplo, investiu R$35.000,00 apenas na farmácia da Rua
Tupinambás, mas a pessoa que fez a consultoria e que, aliás, é do
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PT, ganhou R$180.000,00.
Temos o cuidado de dizer à população que esses acontecimentos

não podem simplesmente ser abafados. Se a Prefeitura possui bons
projetos, e acredito que os tenha, eles devem servir de orientação.
Todavia, não podemos aceitar que uma Prefeitura gaste mais de
R$1.000.000.000,00 com terceirização. Além disso, não podemos
aceitar que na terceirização haja 90% de contratação sem licitação.

Andei pelas ruas hoje e verifiquei o quanto a nossa cidade está suja.
Conforme disse, a Prefeitura pagou 100% da varrição do lixo, mas,
durante 150 dias do ano, não houve varrição, em virtude do período
chuvoso. A Prefeitura utiliza critérios absurdos para remunerar os
prestadores de serviços. A Prefeitura, em plena luz do dia, realiza uma
das coisas mais graves que vi na minha vida. Rotineiramente não
paga em dia aos prestadores de serviços, violando, portanto, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101.

Se ela não tinha dinheiro, não poderia ter feito contratações.
Deputado João Leite, sabe o que ela faz com 90% dos prestadores de
serviços? Não os paga em dia, manda-os pegar dinheiro no banco,
entrega-lhes uma carta de crédito e, no mês seguinte, manda-lhes
entrar na planilha com o custo financeiro do dinheiro que ela teve de
pagar de juros ao Banco. Os prestadores de serviços escolhem três
bancos, e ela, não autorizada pelo Senado Federal, paga juros de
forma indireta. A Prefeitura não pode fazer isso, pois a empresa é que
foi ao banco, retirou o dinheiro, escolheu o banco e a taxa de juros,
mas o contribuinte é quem está pagando a conta. Essa chamada carta
de crédito foi criada para burlar a decisão do Senado Federal, que
controla o endividamento do Município.

Assistimos a tudo de forma perplexa, já que, no tocante a certos
fatos que envolvem a Prefeitura de Belo Horizonte, não há quem nos
ajude. Como disse, a Prefeitura tem 140 mil ações judiciais contra
pessoas miseráveis, que não conseguem pagar o IPTU, cujo valor,
aliás, aumenta todos os anos. Todavia, apresenta aos grandes
devedores planos mirabolantes, a fim de que eles quitem suas dívidas
por meio de precatórios. Ou seja, facilita a vida desses credores, mas
não ajuda os pequenos, que são sempre submetidos à mão de ferro
do Município.
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Por último, informo que amanhã parlamentares desta Casa irão ao
Município de Itamarandiba discutir a questão da segurança pública.
Estamos cobrando ao governo do Estado que, no Jequitinhonha,
promova ações na área da segurança pública. Hoje recebemos
informações da cidade de Almenara, onde a criminalidade é
crescente, os índices são assustadores. As cidades do interior não
podem ser abandonadas e precisam ser equipadas para combater a
criminalidade. Por isso, realizamos esta discussão.

Portanto, senhores, o que conhecemos da Prefeitura de Belo
Horizonte, do ponto de vista da moralidade administrativa e da
seriedade no trato da coisa pública, é uma tragédia.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 464/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, e
465 e 466/2007, 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
Transporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 24/4/2007, do
Requerimento nº 400/2007, do Deputado Célio Moreira; de Cultura -
aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 24/4/2007, dos Projetos de
Lei nºs 121/2007, do Deputado Ivair Nogueira, e 280/2007, do
Deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs 297/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 308 e 366/2007, do Deputado Doutor
Viana, 316/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, 354/2007, do
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Deputado Gustavo Valadares, e 387/2007 da Deputada Ana Maria
Resende; de Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião
Ordinária, em 25/4/2007, do Requerimento nº 417/2007, do Deputado
Jayro Lessa; e de Educação - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
25/4/2007, do Projeto de Lei nº 306/2007, do Governador do Estado, e
do Requerimento nº 403/2007, do Deputado Hely Tarqüínio
(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 Gilberto Abramo (9), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei nºs 660, 661, 663, 664, 666, 668, 672, 673 e
692/2007, e Domingos Sávio, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 312/2007 (Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte, em

que solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional da 6ª
Unit/Dnit pedido de cópia do contrato da empresa encarregada da
execução das obras de manutenção da BR-267, no trecho de Juiz de
Fora-Leopoldina, que, apesar de ter sofrido recente manutenção, com
asfalto seminovo, apresenta crateras que colocam em risco a vida dos
usuários. Solicita, ainda, seja informado qual a empresa ou órgão
público encarregado da fiscalização. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
quarta-feira, dia 2, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 28/4/2007).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/4/2007
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Às 15 horas, comparece no Plenário da Câmara Municipal de
Bocaiúva 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 debater, em audiência pública, o
acirramento dos conflitos agrários, bem como a violência sofrida por
trabalhadores rurais no Norte de Minas Gerais, especificamente no
Município de Bocaiúva. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Afonso Henrique de Miranda Teixeira,
Coordenador do CAO - Conflitos Agrários; Dolores Oliveira Santos,
Delegada de Polícia da Comarca de Bocaiúva; Aloísio Mesquita,
Delegado Regional da Polícia Civil de Montes Claros; Marli Duarte de
Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Bocaiúva; Denise Vieira, Superintendente Administrativa da VMFL,
representando o Sr. José Dazimar Santos, Coordenador
Administrativo; Carlos Dayrel, do Centro de Agricultura Alternativa do
Norte de Minas; Maria Judite de Souza Santos; Alvimar Ribeiro dos
Santos, Coordenador Estadual da CPT; e Carlos Antunes, Presidente
do Sindicato dos Vigilantes de Montes Claros, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 235/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de São
João do Paraíso e Taiobeiras.

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 235/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Antônio Capuchinho à rodovia que liga os Municípios de São João
do Paraíso e Taiobeiras.

Antônio Capuchinho, conhecido por Sr. Totônio, nasceu em São
João do Paraíso, em 1912, tendo sido nomeado, em 1938, Escrivão
de Paz do Município, para serventia vitalícia do cargo, destacando-se
pelas notórias qualidades e relevantes serviços prestados.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio desta
proposição pretende demonstrar gratidão e reconhecimento ao seu
trabalho.

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1 para suprimir o parágrafo único do art. 1º, que
determina ao DER-MG que providencie a confecção de placas
indicativas da denominação, por se tratar de atribuição da
competência dessa autarquia, para a qual não é necessário comando
legal, e também para mudança do trecho, que passou a ligar o
Município de Taiobeiras ao entroncamento dos Municípios de
Indaiabira e São João do Paraíso.

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

235/2007 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 401/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
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tela visa declarar de utilidade pública o Terno Moçambique Estrela
Guia - Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi encaminhada 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 401/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Terno Moçambique Estrela Guia, com sede no Município de
Uberlândia.

A referida entidade, de cunho cultural, educativo e filantrópico,
originou-se da organização dos cidadãos do Município de Uberlândia
para participação nos desfiles promovidos pela Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário e dos Homens de Cor de São Benedito e tem
como finalidade promover a apresentação do Terno em qualquer festa
de caráter oficial, religioso ou folclórico.

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, sendo,
por isso, merecedora do título de utilidade pública.

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

401/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 424/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

estudo tem por objetivo instituir a Semana da Cultura Negra.
A proposição foi encaminhada 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 matéria, este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 424/2007 tem por escopo instituir a Semana da
Cultura Negra, a ser comemorada, anualmente, no mês de novembro,
data da morte de Zumbi dos Palmares, que está sendo homenageado.

A proposição estende a comemoração do Dia Estadual da
Consciência Negra, prevista na Lei nº 11.990, de 1995, que, por isso,
está sendo revogada.

A Semana da Cultura Negra constitui uma iniciativa de relevância,
uma vez que conscientiza a sociedade sobre a contribuição da
herança cultural dos descendentes de africanos, a qual está presente
em vários aspectos do cotidiano do povo brasileiro, em especial nas
manifestações artísticas, lingüísticas, na culinária, no folclore, na
religião e nos costumes, dando origem a uma cultura bastante rica e
dinâmica.

Com relação ao dispositivo que determina a inserção da data no
calendário oficial do Estado, cabe observar que, atualmente, cada
Secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de
atuação e, se for o caso, com as atividades específicas que
desenvolverá. Não há, portanto, um calendário oficial único do Estado.

Além disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de
determinado órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo,
pois constitui mera implementação de comando expresso na lei que a
institui. Não há, pois, necessidade de comando legislativo com esse
objetivo, motivo pelo qual a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou Substitutivo nº 1 à proposição, para sanar a questão,
melhor adequá-la à técnica legislativa e estabelecer a terceira semana
do mês de novembro para a comemoração pretendida, com o intuito
de centralizar a reflexão sobre o tema no âmbito do Estado.

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

424/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 476/2007
Comissão de Cultura

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Corporação Musical União
Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas.

A proposição foi encaminhada 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 476/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Corporação Musical União Bonjardinense.
A referida entidade, em funcionamento desde 1953, tem por

finalidade a manutenção em sua sede de uma banda de música, além
de ministrar o ensino gratuito da arte musical para o aperfeiçoamento
dos seus integrantes e a formação de novos músicos.

Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural da
população e se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e
religiosas.

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

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

nº 476/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 533/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem

por objetivo instituir o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/3/2007, foi a matéria

distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 533/2007 tem por objetivo instituir o Dia da
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Vitória de Minas e do Brasil, a ser comemorado, anualmente, no dia 3
de outubro, em alusão à Revolução Constitucionalista de 1932.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos
Estados, sobre as de predominante interesse regional; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do
art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência residual,
que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo,
do Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz
menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do processo
legislativo.

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.726, de 1994, nos §§ 6º, 7º e 8º do
art. 66, acrescentados pela Lei nº 14.179, de 2002, trata do calendário
de eventos culturais e turísticos que integra o Plano Estadual de
Cultura e também diz respeito às comemorações dessa natureza
realizadas nos Municípios.

Atualmente, não existe o “calendário oficial do Estado”, mencionado
no parágrafo único do art. 2º do projeto. Cada Secretaria estabelece
as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso,
com as atividades específicas que desenvolverá. Esse procedimento é
realizado por meio de mero ato administrativo, pois nada mais faz do
que implementar comando relacionado diretamente com lei que institui
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a data comemorativa.
Conclui-se, portanto, que a proposição em tela não deve conter

comando para obrigar a inserção do Dia da Vitória de Minas e do
Brasil no calendário oficial do Estado.

É digno de nota o fato de que o parágrafo único do art. 3º da
proposição permite a celebração de parcerias entre o Poder
Executivo, a União e os Municípios ou entidades organizadas da
sociedade que efetivamente se interessem em participar dos eventos
alusivos à data cívica que institui; entretanto, o estabelecimento de
acordos ou similares pelo Poder Executivo é um ato de gestão
decorrente de sua função de administrar assegurada pela separação
dos Poderes, consubstanciada no art. 2º da Constituição da
República. Em decorrência disso, o aval do Legislativo para uma ação
eminentemente administrativa só é necessário se assim o exigir o
mandamento constitucional, o que não é o caso. Projetos de lei que
têm como objeto autorizar o Executivo a fazer algo de sua
competência são inócuos, sem efeito jurídico. Tanto é assim, que o
Supremo Tribunal Federal decidiu que o Executivo não necessita da
autorização do Legislativo para celebrar convênios, suspendendo a
eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, que
determinava competir à Assembléia Legislativa “autorizar celebração
de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público
ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse
público, for efetivado sem essa autorização”.

À vista dessas considerações, os arts. 2º, 3º e 4º necessariamente
devem ser suprimidos e, em conseqüência disso, também o art. 5º
deve merecer o mesmo tratamento, pois se refere a despesas que
não serão geradas com a aprovação da lei, na forma do substitutivo
apresentado no final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 533/2007,
na forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Dia da Vitória de Minas e do Brasil, a ser
comemorado, anualmente, no dia 3 de outubro, em alusão à
Revolução Constitucionalista de 1932.

Parágrafo único - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá
atividades pertinentes à comemoração, com entrega de medalhas e
diplomas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa - Gil Pereira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 559/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 559/2007
visa declarar de utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do
Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob -, com sede no Município
de Ouro Branco.

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 559/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação pelo Cumprimento do Estatuto do Idoso em Ouro Branco -
Aceiob -, com sede no Município de Ouro Branco.

A entidade em questão, fundada em 2004, luta para oferecer
melhores condições de vida aos idosos do Município de Ouro Branco;
envida seus esforços na busca de soluções práticas para o seu bem-
estar; desenvolve atividades de assistência social; presta-lhes
atendimento médico, além de oferecer programação cultural e de
lazer, proporcionando sua integração com a comunidade local. Para
atingir seus objetivos, busca a colaboração de entidades assistenciais,
de empresas e de órgãos públicos.

Porque intenta assegurar aos seus assistidos integridade e
dignidade, ela é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 559/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 651/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Domingos Sávio, visa a

declarar de utilidade pública a Comunidade Servos da Cruz de São
Damião, com sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 651/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Servos da Cruz de São Damião - CSC -, com sede no
Município de Divinópolis.

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, 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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 28, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas;
e, pelo art. 32, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 651/2007, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 674/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.747/2005, a pedido do Deputado Gilberto Abramo, tem por
objetivo instituir o Dia de Conscientização do Vitiligo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 674/2007 pretende instituir a data 1º de outubro

como o Dia de Conscientização do Vitiligo, quando o Estado
promoverá eventos que visem combater o preconceito e a mistificação
relacionados a esse mal. Prevê que, incidindo a data no sábado ou
domingo, os eventos previstos serão transferidos para a segunda-
feira. Além disso, determina que o Estado poderá buscar parcerias
junto a entidades e profissionais multidisciplinares para a realização
desses eventos.

A competência legislativa do Estado está consubstanciada no § 1º
do art. 25 da Constituição da República, que a ele reserva as
competências que não lhe sejam vedadas por seus demais
dispositivos. O art. 22 da mesma Carta enuncia as matérias sobre as
quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30, aquelas reservadas aos Municípios. Como a
instituição de data comemorativa não se encontra relacionada nesses
dispositivos, infere-se que o Estado federado tem o poder de legislar a
respeito.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos Chefes do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento, que, em vista disso, não apresenta vício
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quanto à iniciativa do processo legislativo.
No entanto, necessita de aprimoramentos, tanto de conteúdo quanto

de forma, de modo a atender-se à técnica legislativa. Nesse sentido,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 674/2007, na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia de Conscientização do Vitiligo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 1º de outubro como Dia de

Conscientização do Vitiligo.
§ 1º - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá eventos

com o fim de combater o preconceito e a mistificação suscitados pela
doença.

§ 2º - Incidindo o dia 1º de outubro no sábado ou no domingo, os
eventos serão transferidos para o próximo dia útil.

Art. 2º - Para cumprir o disposto no § 1º do art. 1º, o Estado poderá
buscar parcerias com entidades e profissionais multidisciplinares
envolvidos no combate e na prevenção do vitiligo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Gil Pereira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 713/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em causa visa
declarar de utilidade pública a Corporação Musical Bom Jesus de
Santo Antônio de Pirapetinga, com sede no Município de Piranga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 713/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Corporação Musical Bom Jesus de Santo Antônio de Pirapetinga, com
sede no Município de Piranga.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciadas 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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 21, que as
atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas; e,
pelo parágrafo único do mesmo artigo, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 713/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 868/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Aeroporto Regional
de Manhuaçu Elias Breder ao aeroporto regional de Santo Amaro de
Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 868/2007 tem por escopo dar a denominação de

Aeroporto Regional de Manhuaçu Elias Breder ao aeroporto regional
de Santo Amaro de Minas.

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 para dispor sobre a
matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a exigência
de que o homenageado seja falecido e não exista outro bem com a
mesma denominação no Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 868/2007, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 15/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
14/2003, dispõe sobre a instituição de aglomerações urbanas, sua
organização e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Assuntos Municipais e
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar ora em exame propõe a criação de 28

aglomerações urbanas a partir das cidades-pólo que menciona. Ao ser
apreciada a proposição ora desarquivada, consistente e detalhado
parecer foi emitido e publicado no “Diário do Legislativo” de 7/5/2004,
demonstrando que o projeto não encontra amparo nas Constituições
Federal e Estadual, bem como na doutrina existente sobre a matéria.
Não poderia ter sido outro o entendimento adotado, pois, naquele ano,
a matéria foi exaustivamente discutida em seminário legislativo, que
teve reuniões prévias em cinco cidades do interior. Ficou clara, então,
para os participantes, a distinção entre região metropolitana,
aglomeração urbana e região administrativa. Conforme constou no
parecer emitido por esta Comissão, aglomeração urbana é instituto
novo no direito brasileiro, e não há, acerca do tema, um conceito
doutrinário consagrado. Segundo José Afonso da Silva, trata-se de
conurbação sem um pólo de atração urbana (“Curso de Direito
Constitucional Positivo”, 16ª ed., São Paulo; Malheiros, 1999, pág.
645). Alexandre de Moraes diz que aglomerados urbanos “são áreas
urbanas de municípios limítrofes, sem um pólo, ou mesmo uma sede.
Caracterizam-se pela grande densidade demográfica e continuidade
urbana” (‘Direito Constitucional’, 5ª ed., São Paulo; Atlas, 1999, pág.
251).
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Assim, a aglomeração urbana pressupõe, como o próprio termo
sugere, algum grau de conurbação, ou seja, o encontro dos espaços
urbanizados de dois ou mais Municípios, o que não ocorre nos casos
mencionados na proposição em análise. É desse grau de conurbação
que deriva a exigência de complementaridade das funções urbanas
com planejamento integrado, a que se refere o art. 48 da Constituição
do Estado, que recebeu nova redação pela Emenda à Constituição nº
65, de 25/11/2004. Aliás, segundo o parágrafo único desse artigo,
para a apresentação de projeto de lei instituindo aglomeração urbana,
exige-se parecer técnico demonstrando a existência das condições
físicas e sociais que justificam a medida legislativa.

Em nosso entender, tais considerações são suficientes para concluir
que a proposição em análise não deve prosperar nesta Casa.
Contudo, para quem discorde desse entendimento, sugerimos a
leitura do mencionado parecer desta Comissão emitido em 2004, o
qual abordou o assunto de forma detalhada. Por razões de
economicidade e eficiência, julgamos desnecessária a reprodução de
todos os argumentos constantes no citado parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº
15/2007.

Sala das Comissões, 24 de abril 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 68/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.150/2006, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
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apresentou.
A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art.102, inciso VIII, combinado com o
art.188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar a Lei nº 15.910, de

21/12/2005, com o objetivo de dar prioridade à Bacia Hidrográfica do
Rio Jequitinhonha na aplicação dos recursos do Fhidro. A justificativa
para tal ato fundamenta-se nas características de clima e relevo da
região associadas à baixa condição socioeconômica da população,
sempre afetada por secas e pelo êxodo rural. Fundamenta-se também
nos impactos ambientais negativos causados pela Usina Hidrelétrica
de Irapé, especialmente na remoção, para terras mais altas, de
grande número de pessoas que tiveram suas propriedades alagadas.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda nº 1,
propôs que não apenas a bacia do rio Jequitinhonha, mas todas as
bacias hidrográficas situadas na área de atuação do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado - Idene - tenham
prioridade na aplicação de recursos do Fhidro.

O Fhidro é um fundo que tem como objetivo financiar programas e
projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria da
qualidade e da quantidade dos recursos hídricos no âmbito do Estado.
Apesar de existir desde 1999, quando foi criado por meio da Lei nº
13.194, esse Fundo tornou-se operacional apenas a partir de agosto
de 2006, após a edição dos seguintes dispositivos legais: a própria Lei
nº 15.910, de 2005, a qual se pretende alterar por meio da proposição
em tela; o Decreto nº 44.314, de 7/6/2006, que contém o regulamento
do Fhidro; a Resolução Semad nº 510, de 14/8/2006, que designa
membros para o Grupo Coordenador do Fhidro.

A operacionalização do Fhidro envolve quatro agentes: a Semad,
que atua como órgão gestor; o Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais - BDMG -, como agente financeiro; um Grupo
Coordenador, formado por representantes do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - Cerh -, de algumas Secretarias de Estado, do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, do Instituto Estadual
de Florestas - IEF -, da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam
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-, e do próprio BDMG; e o Igam, que atua como órgão seccional de
apoio ao Fhidro, competindo-lhe receber, analisar e encaminhar os
projetos técnicos.

Em relação à aplicação dos recursos, o Fhidro é bastante inovador
ao prever que pessoas jurídicas estaduais e municipais de direito
público, além de consórcios intermunicipais, agências de bacias
hidrográficas (ou entidades a elas equiparadas) e entidades privadas
sem fins lucrativos poderão ter projetos ou programas financiados a
fundo perdido. Para tanto, esses projetos devem ser previamente
aprovados pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica e o
beneficiário arcar com 10% do custo total. Já as pessoas jurídicas de
direito privado e pessoas físicas usuárias de recursos hídricos
também poderão ser beneficiadas, desde que mediante financiamento
reembolsável.

Desde setembro de 2006, a Semad já aprovou 37 projetos -
apresentados por prefeituras, consórcios intermunicipais, fundações,
ONGs e entidades estaduais -, que beneficiarão várias regiões do
Estado. O valor total a ser aplicado pelo Fhidro nesses projetos, que
serão financiados com recursos não reembolsáveis, é da ordem de R$
10.500.000,00.

Devemos ressaltar que a operacionalização do Fhidro foi uma das
principais reivindicações dos comitês de bacia hidrográfica de todo o
Estado. Sempre houve a expectativa de que esse fundo viesse a se
constituir em um dos principais mecanismos de apoio financeiro para
investimento em projetos de recuperação, preservação e gestão dos
recursos hídricos em todas as regiões de Minas Gerais.

Entretanto, a proposição em estudo pretende justamente priorizar o
uso do Fundo para uma única região, a do Jequitinhonha, e não
direcioná-lo para o Estado como um todo. Isso não coaduna com a
Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei nº
13.199, de 1999, a qual, entre os seus fundamentos, prevê que o
gerenciamento das águas deve ser feito de forma descentralizada e
com a participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades. Se aprovarmos norma que prioriza determinada região
para receber financiamentos do Fhidro, estaremos, na realidade,
promovendo a centralização de decisões e criando amarras para o
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Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Além disso, é notório que não apenas a região do rio Jequitinhonha,

mas todas as demais regiões do Estado apresentam sérios problemas
de degradação de recursos hídricos e, portanto, também precisam de
investimentos para melhorar sua qualidade ambiental. Como exemplo,
citamos o rio Doce (no Leste), o rio Pomba (na Zona da Mata), o rio
Uberaba (no Triângulo Mineiro), o rio Sapucaí (no Sul), o rio Gurutuba
(no norte),o rio Paraopeba (na região Central) e o rio Urucuia (no
Noroeste de Minas), cujas águas, de acordo com o monitoramento
feito pelo Igam, apresentam qualidade bastante inferior às águas do
rio Jequitinhonha.

Apesar de nos opormos à modificação ora proposta na lei que
disciplina o Fhidro, entendemos que essa lei pode ser aprimorada
para se tornar mais eficaz no apoio à gestão dos recursos hídricos do
Estado. Propomos, então, outras modificações não previstas no
projeto em tela, por meio do Substitutivo n° 1.

Em primeiro lugar, conforme demonstrado nas palestras e debates
do VI Fórum das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas
Gerais, evento realizado no mês passado, nesta Casa, a implantação
de alguns importantes instrumentos de gestão dos recursos hídricos
previstos na citada Lei nº 13.199 não está ocorrendo em virtude da
falta de verbas para esse fim. A título de exemplo, entre os 29 comitês
estaduais de bacia hidrográfica existentes, apenas dois já elaboraram
seus Planos Diretores de Recursos Hídricos e deram início ao
cadastramento de usuários de água em sua área de atuação.

No mesmo evento, explicitou-se também a necessidade de
promover uma pequena alteração na lei que dispõe sobre o Fhidro, de
forma a possibilitar que os custos de execução de programas, projetos
e empreendimentos de proteção e melhoria de recursos hídricos
sejam pagos e não apenas reembolsados pelo fundo.

O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, tem o
objetivo de sanar esses dois problemas discutidos durante o Fórum.

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

68/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado e pela rejeição da Emenda nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005,que dispõe sobre

o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 dezembro de 2005, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 5º - (...)
§ 4º - Na aplicação dos recursos não vinculados, será dada

prioridade ao financiamento de projetos que visem:
I - à elaboração de Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias

Hidrográficas;
II - à implantação de sistema de informações e cadastramento de

usuários de recursos hídricos.”.
Art. 2º - O inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria e

de custos de execução de programas, projetos ou empreendimentos
de proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelo comitê
de bacia hidrográfica da área de influência do projeto ou
empreendimento, e, na falta deste, pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - Cerh -, após análise pela respectiva agência de
bacia ou entidade equiparada ou pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam -;”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges, relator - Almir Paraca -

Rômulo Veneroso.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2007
(Novo relator, nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo proibir, nos dias de jogos, a venda e o
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consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos estádios de
futebol sob o controle da administração pública direta e indireta do
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão o exame preliminar da matéria quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 24/4/2007, esta Comissão rejeitou o parecer emitido
pelo relator, e foi designado novo relator, nos termos do art. 138, § 3º
,do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende proibir, nos dias de jogos, a venda e o

consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos estádios de
futebol sob o controle da administração pública direta e indireta do
Estado, com o objetivo de promover a paz social. A proibição se dará
a partir do segundo tempo das partidas de futebol e se estenderá a
uma área de 500 metros no entorno dos estádios.

O parecer que foi rejeitado nesta Comissão, da lavra do Deputado
Gilberto Abramo, traz importantes informações sobre o tema e fornece
valiosas balizas para o debate, razão pela qual retomamos parte de
sua fundamentação.

Por outro lado, o referido parecer concluiu pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, que a Comissão apresentou. Com base no
argumento da razoabilidade, a emenda estendia a proibição da venda
de bebidas alcoólicas a todo o tempo de realização dos espetáculos
esportivos. Esta a razão de o parecer haver sido rejeitado.

De fato, a presença de torcedores alcoolizados nos estádios de
futebol é fator que coloca em risco a segurança dos demais
espectadores, contribuindo para a disseminação da violência naqueles
espaços públicos.

A relevância do tema é incontestável, devendo ser assinalado que o
Projeto de Lei nº 337/95, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, assim como os Projetos de Lei nºs 1.091/2000,
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2.115/2002 e 80/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., com teor
quase idêntico ao da proposição em estudo, já tramitaram nesta Casa.

Há, ainda, no Congresso Nacional e em Assembléias Legislativas de
outros Estados, projetos visando a regulamentar a questão.

Também na Câmara Municipal de Belo Horizonte tramita proposição
que trata do assunto: é o Projeto de Lei nº 1.246/2007, de autoria do
Vereador Wagner Messias, que pretende encontrar um ponto de
equilíbrio entre o prejuízo dos comerciantes das áreas interna e
externa dos estádios, o direito dos torcedores ao lazer e a segurança
dos freqüentadores.

A dimensão do problema levou o Comando da Polícia Militar a
implantar a chamada “lei seca” no estádio popularmente denominado
“Mineirão” nos dias de jogos com previsão de grande público, como
medida excepcional para garantir a segurança pública.

Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas tem sido proibida durante
determinados jogos de futebol, por determinação da Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg -, com o objetivo de
resguardar a integridade física, o bem-estar e a saúde do torcedor que
comparece ao estádio.

A medida baseia-se na aplicação do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com base no Plano de Segurança Básico, elaborado
em conjunto pela Federação Mineira de Futebol, a Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros Militar, com base em laudos dessas duas
corporações em que se constata que a proibição do consumo de
bebidas alcoólicas nesses eventos é fator condicionante para a
manutenção da ordem pública.

O referido Plano consiste na implementação de três medidas:
redução de 10% da capacidade de público, proibição de venda e
consumo de bebidas alcoólicas e proibição de venda de ingressos nos
dias de jogos.

O Plano de Segurança Básico tem guarida na Lei Federal nº 10.671,
de 15/5/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor e dá outras
providências. O art. 13 da referida norma garante ao torcedor o direito
à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos,
antes, durante e após a realização das partidas. Ademais, o art. 17
prevê a implementação de planos de ação referentes a segurança,
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transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização
de eventos esportivos, a serem elaborados pela entidade responsável
pela organização da competição, com a participação das entidades de
prática desportiva que a disputarão.

É importante salientar que existem, baseadas nas mesmas
premissas que sustentam a proposição sob comento, normas
estaduais proibindo a venda e o uso de bebidas alcoólicas nas
escolas estaduais, municipais e conveniadas - Lei nº 12.171, de
31/5/96 - e proibindo a venda de bebidas alcoólicas em bares,
restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados às margens
das rodovias estaduais - Lei nº 11.547, de 27/7/94.

Feitas essas considerações, concluímos que o projeto encontra-se
na intercessão de várias matérias de competência legislativa
concorrente (art. 24 da Constituição da República), tais como
consumo (inciso V), desporto (inciso IX) e direito urbanístico (inciso I).

Ainda que não se reconhecesse que a proposição se fundamenta
nos mencionados dispositivos, há de se considerar que não há, no
texto constitucional, nenhuma reserva de competência para cuidar do
assunto, podendo, portanto, o Estado disciplinar o tema, nos termos
do art. 25, § 1º, da Constituição da República. Recordamos, ademais,
que a Constituição mineira consagra, no art. 10, VI, a competência
material do Estado para manter e preservar a segurança e a ordem
públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Merece especial destaque o dispositivo do projeto que estende a
proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas a uma área
de 500 metros no entorno dos estádios de futebol: poder-se-ia
defender a tese de que se trata de interesse local ou, mesmo, de
interferência no domínio econômico.

Entendemos que, neste caso, trata-se de matéria mais afeta à
segurança pública, estando, pois, na órbita da competência legislativa
do Estado membro. Caso se entendesse de forma diferente, estar-se-
ia privilegiando uma regra formal e o interesse particular em prol do
interesse coletivo, que, no caso em tela, consiste em assegurar a
integridade física e a saúde das pessoas. Nesse passo, vale destacar
que os princípios e as normas contidos na Constituição Federal não
são aplicáveis isoladamente: devem conjugar-se para assegurar a
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ordem econômica e garantir à população uma existência digna,
conforme os ditames da justiça social.

Assim, no caso em questão, entendemos que há fundamentos
contundentes que comprovam o dano à população e justificam que os
interesses fundados na ordem econômica e financeira não se
sobreponham aos interesses sociais, de saúde e segurança pública
previstos na Carta constitucional.

Vale também ressaltar que a medida dispõe sobre direito
urbanístico, na medida em que propõe o uso adequado dos estádios
de futebol pertencentes à administração pública estadual,
compatibilizando os eventos esportivos com o desenvolvimento
sustentável das cidades, ao restringir o comércio de bebidas
alcoólicas nos lugares mencionados. O direito urbanístico é matéria de
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal,
nos termos do art. 24, inciso I, da Constituição da República, cabendo,
também, aos Municípios sobre ele dispor, conforme o entendimento
dos arts. 30, II, e 182 do mesmo diploma constitucional.

A Lei Federal nº 10.275, de 10/7/2001 (Estatuto da Cidade), prevê
que a política urbana deverá evitar a utilização inadequada dos
imóveis urbanos, além de adotar padrões de produção e consumo de
bens e serviços compatíveis com os limites da sustentabilidade
ambiental, social e econômica do Município. Vê-se, pois, que o projeto
guarda sintonia com as diretrizes gerais da política urbana.

Argumenta-se que, se a administração pública pode restringir o
consumo de bebida alcoólica por meio de ato administrativo, com
base em sua discricionaridade, deve-se supor que o Estado possa
disciplinar a matéria por meio de lei.

O projeto de lei em exame procura estabelecer um ponto de
equilíbrio: há o interesse daqueles que garantem seu sustento com o
comércio de bebidas alcoólicas nos estádios bem como o interesse
daqueles torcedores para os quais a ingestão de álcool durante o jogo
faz parte do entretenimento. Por outro lado, há o interesse dos
torcedores que querem freqüentar os estádios com a família, em um
ambiente respeitoso e seguro: os órgãos de segurança e o Ministério
Público, os quais têm a responsabilidade constitucional de garantir a
ordem pública, atuaram, legitimamente, para fazer prevalecer o
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interesse desse segmento.
Cabe a esta Comissão indagar se, sob o prisma da juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, pode o legislador fixar, em lei, esse
ponto de equilíbrio entre os diversos interesses, ou, necessariamente,
estender a proibição a todo o período de apresentação do espetáculo
esportivo, com base na razoabilidade.

Embora a norma jurídica tenha, entre as suas características
essenciais, a abstração, ela não existe fora de um contexto histórico e
social. A interpretação da norma está condicionada pela realidade
sobre a qual ela irá incidir. Retoma-se esse postulado hermenêutico
para destacar que a razoabilidade não é algo que possa ser invocado
“a priori”, desconsiderando os elementos factuais que a justificam.

Deve-se, considerar, também, o princípio da proporcionalidade,
segundo o qual a lei, para alcançar determinado fim, deve restringir o
mínimo possível a liberdade das pessoas – no caso, a liberdade para
vender e consumir bebidas alcoólicas durante determinado período.
Não se pode afirmar, aprioristicamente, que, para reduzir a violência,
é preciso vedar a venda de bebidas alcoólicas durante todos os jogos.
Se a suspensão da venda de bebidas alcoólicas no segundo tempo
dos jogos de futebol é suficiente para reduzir a violência e se a
medida é eficaz, produz os efeitos de forma satisfatória, esta é uma
hipótese que pode ser testada antes de serem tomadas medidas mais
radicais.

Evidentemente, a apreciação da matéria no que respeita ao mérito
poderá trazer à discussão dados que convençam os membros desta
Casa a, desde já, adotar a medida mais radical, de suspensão da
venda de bebidas alcoólicas durante todo o tempo de realização dos
jogos. Esta, todavia, é uma decisão que envolve o mérito da questão,
não sendo objeto de estudo desta Comissão. Deixamos, também,
para o mérito o aperfeiçoamento da redação da proposição, que,
certamente, merece reparo. Restringimo-nos, neste momento, a
justificar a nossa posição de rejeição do parecer apresentado em
24/4/2007, nos termos do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 89/2007.
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Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gil

Pereira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues (voto contrário) - Gilberto
Abramo (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 134/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nº 134/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.379/2004, a requerimento do autor, Deputado
Adalclever Lopes, institui a Semana do Portador de Deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, legalidade e constitucionalidade com as Emendas nºs 1 e
2, 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 tem por objetivo instituir a Semana do

Portador de Deficiência e determinar que a Loteria do Estado de
Minas Gerais promova uma extração especial ou a confecção de
cartões de loteria instantânea em homenagem às pessoas com
deficiência, destinando os recursos arrecadados ao financiamento de
programas de atendimento ao excepcional.

Instituir uma semana comemorativa às pessoas com deficiência tem
como propósito promover atividades que possam conscientizar a
sociedade acerca dos assuntos concernentes à deficiência, bem como
incentivar o poder público a estabelecer medidas que visem à defesa
dos direitos e do bem-estar dessas pessoas.

Importa salientar que a inclusão das pessoas com deficiência tem
sido uma preocupação constante de nossos legisladores. Várias
normas já foram editadas a esse respeito, as quais procuram garantir
o princípio da igualdade inserido em nossa Constituição e facilitar a
inclusão dessas pessoas no universo dos direitos e deveres. A
legislação estadual garante a reserva de percentual de cargos ou
empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado,
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para pessoas com deficiência, proíbe a exigência e a divulgação de
requisitos discriminatórios para participação em concurso ou processo
de seleção de pessoal, entre outros.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, acusou
a existência da Lei nº 12.780, de 1998, que dispõe sobre promoção
especial da Loteria do Estado de Minas Gerais em homenagem ao
portador de deficiência. Essa norma estabelece que a Loteria
promoverá, no mês de agosto, uma extração especial ou a confecção
de cartões de loteria instantânea, em homenagem ao portador de
deficiência e, ainda, que dos recursos arrecadados, 50% serão
destinados ao financiamento de programas municipais de atendimento
ou profissionalização da pessoa com deficiência. Por considerar que a
norma citada estabeleceu tratamento mais adequado à matéria,
aquela Comissão apresentou as Emendas nºs 1 e 2, que,
respectivamente, suprimem os arts. 2º e 4º do projeto.

Consideramos oportunas as emendas apresentadas ao projeto de lei
em análise. Entretanto, a fim de dar maior alcance à medida, julgamos
conveniente apresentar a Emenda nº 3. 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
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 134/2007

no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, a seguir
apresentada.

Emenda nº 3
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,

o poder público promoverá atividades que subsidiem a elaboração de
políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência e estimulem
a reflexão sobre a sua integração na sociedade.”.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Domingos Sávio - Elisa Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 192/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº

192/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
84/2003, dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem
adotados em caso de óbito.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Cabe
a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus 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 em análise estabelece normas referentes a

procedimentos médicos a serem adotados quando da emissão de
atestado de óbito, tornando obrigatório que hospitais, casas, postos e
clínicas de saúde, públicos e particulares, forneçam a declaração de
óbito em caso de morte natural, tendo ou não havido assistência
médica. Prevê, ainda, que, nos locais em que não exista o chamado
Serviço de Verificação de Óbitos – SVO –, a declaração de óbito será
fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde mais
próximo ao local da ocorrência do evento e que, em caso de ausência
do médico, a responsabilidade pelo fornecimento da declaração será
de outro médico que resida na localidade. No seu art. 3º, o projeto
estabelece a forma como a declaração deverá ser feita em casos em
que o óbito tenha ocorrido com assistência médica.

Conforme a justificação do projeto, o seu escopo é o de
desburocratizar e desonerar os sistemas de saúde e de segurança
pública, de modo que não haja necessidade de recorrer ao Instituto
Médico-Legal em casos simples de verificação de óbito, fato que
mobiliza não só os técnicos do Instituto, mas também policiais,
investigadores e peritos.

Em que pese à intenção do parlamentar de simplificar tais
procedimentos, há que se considerar que o atestado de óbito tem
como finalidade não só a confirmação da morte, mas também a
definição da “causa mortis” e o atendimento dos interesses de ordem
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legal e médico-sanitária, sendo usado, ainda, para confecção de
estatísticas nacionais referentes à incidência de causa de mortes no
País. Produz, assim, diversos efeitos no mundo jurídico, notadamente
nas esferas penal, previdenciária, trabalhista e administrativa,
devendo, pois, possuir o maior grau de confiabilidade possível. Daí a
razão de ser dos procedimentos que antecedem a sua expedição,
principalmente devido ao caráter de fé pública inerente a esse
documento.

Esta Comissão já se manifestou sobre esta questão ao analisar
projetos de idêntico teor apresentado nas legislaturas passadas, sob a
forma dos Projetos de Lei nºs 84/2003 e 2.404/2002. À época, os
pareceres concluíram que o projeto não encontrava respaldo no
ordenamento jurídico vigente. A edição de norma estadual que
determina que o médico, público ou particular, está obrigado a expedir
o atestado de óbito ainda que não tenha prestado assistência, além de
violar as regras de competência legislativa insculpidas na Constituição
Federal, pode produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo
ético-profissional como no campo jurídico-social, isso porque a
atuação do médico na declaração de óbito deve ater-se aos preceitos
éticos e profissionais estabelecidos nas leis que regulamentam a
profissão.

A uniformização dos modelos e as práticas de expedição de
atestados de óbito são matérias complexas, que despertam a
preocupação não só da ciência médica, mas também da ciência
jurídica. Por esse motivo, a matéria vem sendo objeto de tratados
internacionais desde a década de 40, quando a Organização de
Saúde da Liga das Nações sugeriu a adoção de um modelo único de
declaração, visando à unificação do procedimento.

No direito pátrio o procedimento ganhou uniformidade a partir de
1976 quando o Ministério da Saúde adotou uma declaração
padronizada para todo o País, buscando a compatibilização de dados
e a racionalização de ações baseadas nestas informações.

Também a competência para atestar o óbito é matéria objeto de
padronização nacional, regulamentada por meio de resoluções do
Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido é importante destacar
que a edição de normas referentes a condições para o exercício de
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profissões é reservada à União, por força do disposto no inciso XVI do
art. 22 da Carta Magna. No uso de suas atribuições constitucionais, a
União editou a Lei nº 3.628, de 30/9/57, que dispõe sobre o Conselho
Federal de Medicina - CFM -, conferindo a essa entidade a
competência para supervisionar a ética profissional, bem como para
julgar e disciplinar o desempenho daqueles que exercem legalmente a
medicina.

Ao disciplinar a matéria, o Código de Ética Médica, em seu art. 114,
veda ao médico atestar o óbito quando não o tenha verificado
pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
Ainda a Resolução nº 1.601/2000, do CFM, considerando a
necessidade de regulamentar a responsabilidade médica no
fornecimento da declaração de óbito, estabeleceu que “os dados
constantes na declaração de óbito são da responsabilidade do médico
que o atestou” e que, no caso de morte natural sem assistência
médica, deverá a declaração ser expedida por médicos do Serviço de
Verificação de Óbitos - SVO-, nas localidades que o possuam. Já nos
locais que não disponham desse serviço, a declaração deverá ser
fornecida pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do
local onde ocorreu o evento, e, na sua ausência, por qualquer médico
da localidade. Ademais, o Código Penal Brasileiro, visando a
preservar a veracidade do atestado médico, pune com detenção de
um mês a um ano quem conceder atestado falso, agregando multa à
pena se o crime for cometido com o fim de lucro. Essa norma penal
demonstra a responsabilidade do médico na expedição do atestado de
óbito, bem como faz ressaltar as conseqüências que um atestado
emitido sem a devida certeza pode trazer para o profissional.

Como nos ensina Sérgio Ibiapina Ferreira, em suas “Considerações
Ético-Jurídicas sobre Atestados Médicos”: “A utilidade e a segurança
do atestado estão intrinsecamente vinculadas à certeza de sua
veracidade. Assim é que uma declaração duvidosa tem, no campo das
relações sociais, o mesmo valor de uma declaração falsa, exatamente
por não imprimir um conteúdo de certeza ao seu próprio objeto” (in:
www. cfm.org.br, 21/10/2002).

No tocante ao registro do óbito, a Lei Nacional de Registros Públicos
(Lei nº 6.015, de 31/12/73) estabelece, em seu art. 80, que o assento
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de óbito deverá informar se a morte foi natural ou violenta e se a
causa foi conhecida, devendo constar o nome dos atestantes.

Em suma, os procedimentos determinados pelo Código de Processo
Penal e pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina são os
seguintes: se o falecimento ocorrer em hospital e se houver médicos
acompanhando o caso, o óbito deverá ser atestado pelo próprio
médico atendente. Se a morte for repentina ou se ocorrer em casa,
sem assistência médica, a declaração de óbito deverá ser expedida
pelo Serviço de Verificação de Óbitos, solicitado pela Polícia Civil. Se
a morte for violenta, a autoridade policial determinará, se for o caso,
que o corpo seja removido para o Instituto Médico-Legal, para que se
proceda ao exame que irá atestar a causa do óbito, conforme
exigência do Código de Processo Penal (art. 158).

É de se notar que, embora em alguns casos possa parecer
desnecessário o acionamento da Polícia Civil para atestar o óbito
ocorrido sem assistência médica, esse procedimento visa unicamente
a conferir a tal documento os atributos de fé pública. E se dessa
prática resultam transtornos burocráticos para a família da pessoa
falecida, é também por meio dela que poderão ser evitados
procedimentos futuros, certamente mais desgastantes, como, por
exemplo, a exumação de cadáver para realização de perícia técnica.
Ademais, a burocracia e o tempo despendido para a liberação do
atestado de óbito são matérias que podem ser resolvidas por meio de
medidas administrativas que confiram maior eficiência à prestação
desses serviços.

O que se conclui da análise da proposição é que a matéria tem
implicações diretas no exercício da medicina, bem como na esfera
processual penal, fugindo, assim, da alçada da legislação estadual,
uma vez que, como já dito, a competência para editar normas sobre o
exercício de profissões e sobre processo penal é reservada à União
por força de dispositivo constitucional. Ademais, as medidas propostas
já estão previstas na Resolução nº 1.601/2000, do Conselho Federal
de Medicina, que disciplina a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 192/2007.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 225/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
225/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.954/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira
destinar pelo menos 50% de seus bilhetes lotéricos à divulgação de
informações sobre pessoas desaparecidas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela 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, V, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de a

Loteria Mineira destinar parte dos seus bilhetes lotéricos à divulgação
de informações sobre pessoas desaparecidas.

O art. 10, VI, da Constituição mineira atribui ao Estado a
competência de manter e preservar a segurança e a ordem públicas e
a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Dessa forma, verifica-se
que o projeto analisado institui relevante medida na seara da
segurança pública.

Com efeito, devido ao grande alcance dos bilhetes lotéricos,
constata-se que essa medida é mais uma alternativa proposta pelo
Legislativo para o combate a um dos mais graves problemas
enfrentados pela sociedade brasileira: o desaparecimento de pessoas.
São inúmeras as ocorrências registradas na Delegacia Especializada
em Localização de Pessoas Desaparecidas. A fim de contribuir para
solucionar essa questão, a Copasa, em parceria com essa Delegacia,
vem publicando, desde janeiro de 2004, no “site” da empresa, no
verso das contas de água e esgoto e em cartazes produzidos e
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distribuídos em todo o Estado, fotos de pessoas desaparecidas.
Os nossos legisladores, preocupados em minorar os casos de

desaparecimento no Estado, editaram a Lei nº 13.764, de 2000, que
dispõe sobre a busca das pessoas desaparecidas que menciona, e a
Lei nº 15.432, de 2005, que institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas, a qual, em seu art. 3º, obriga os
órgãos públicos do Estado a reservar espaços nas suas repartições,
em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes
ou similares, contendo identificação, fotografia e dados das pessoas
desaparecidas. A mesma lei, em seu art. 4º, determina que os
veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica
dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação dos
dados das pessoas desaparecidas.

Por entender que o projeto necessitava de alguns reparos de ordem
técnica, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, por meio do qual acrescenta artigo à Lei nº 15.432.
Consideramos oportuno esse substitutivo, já que o conteúdo
normativo do projeto original ficou preservado e contribuiu para a
consolidação das normas jurídicas, já que, em vez de se criar mais
uma lei, passou-se a modificar lei já existente.

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

225/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Vanderlei Miranda.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 308/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 308/2007,
derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.059/2003,
objetiva proibir o licenciamento de veículo que possui defeito de
fabricação oficialmente reconhecido ou detectado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
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do Regimento Interno.
Preliminarmente, cabe a esta Comissão apreciar a matéria quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

Conforme dispõe a proposição, 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,
nos termos estabelecidos em regulamento. Outrossim, somente seria
fator impeditivo do licenciamento o defeito que direta ou indiretamente
ofereça risco à vida.

Não obstante seja meritória a medida legislativa propugnada no
projeto, este não tem como prosperar, porquanto esbarra em óbice
jurídico-constitucional irremovível, consistente na competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.

Com efeito, a disciplina jurídica referente a licenciamento de
veículos vem consignada na Lei nº 9.503, de 23/9/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, a qual contém todo um capítulo
destinado ao tratamento da matéria (Capítulo XII).

A propósito, o § 3º do art. 131 do referido diploma legal determina
que, “ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua
aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de
emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art.
104”. Já este último dispositivo estabelece que “os veículos em
circulação terão suas condições de segurança, de controle de
emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção,
que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo
Contran para os itens de segurança e pelo Conama para emissão de
gases poluentes e ruído”.

Ressalte-se que a competência privativa da União para legislar
sobre a matéria decorre do comando contido no art. 22, inciso XI, da
Constituição da República, a seguir transcrito:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XI - trânsito e transporte”.
A matéria em análise, na legislatura passada, recebeu desta
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Comissão parecer desfavorável pelas mesmas razões mencionadas.
Por ser oportuno, aduzimos a este relatório o entendimento pacífico

do Supremo Tribunal Federal de que o trânsito é matéria cuja
competência legislativa é atribuída, privativamente, à União, conforme
reza o art. 22, XI, da Constituição Federal (Adin nº 3.254/ES – Espírito
Santo, julgada em 16/11/2005, relatora: Ministra Ellen Gracie).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 308/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 331/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº
331/2007, derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº
356/2003, visa a estabelecer normas de segurança pública para os
condutores de motocicletas e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para exame de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
O projeto em exame visa a obrigar os condutores e os passageiros

de motocicletas e veículos ciclomotores a trazerem inscrita no
capacete a placa do veículo registrada no Renavam, com o intuito de
identificá-los.

Em primeiro lugar, ressalte-se que a matéria é de competência
legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da
Constituição da República, “in verbis”:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
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XI - trânsito e transporte;”.
A competência privativa da União significa que apenas ela pode

legislar sobre a matéria, salvo se delegar tal competência aos
Estados, por meio de lei complementar, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 22 da Constituição da República.

No exercício de sua competência privativa, a União promulgou o
Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 1997,
estabelecendo, em seus arts. 54 e 55, incisos I, II e III, as normas para
circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias.

Todavia, conforme o art. 97 da referida lei, é reservado ao Conselho
Nacional de Trânsito - Contran - dispor sobre as características dos
veículos, suas especificações básicas, sua configuração e as
condições essenciais para seu registro, licenciamento e circulação.

Acrescente-se que o art. 115 da Seção III da referida lei, intitulado
“Da Identificação do Veículo”, estabelece que os veículos de duas e
três rodas serão identificados externamente por meio de placa
traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, observadas as
especificações e os modelos estabelecidos pelo Contran.

Não resta dúvida de que apenas a União possui competência para
dispor sobre a matéria, o que significa que a proposta em tela invade
competência de outra entidade federada.

Cumpre-nos ressaltar que na legislatura passada a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer desfavorável sobre essa matéria
pelas mesmas razões mencionadas.

Finalmente, releva destacar que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal acerca do tema da competência legislativa sobre a
matéria de trânsito consolidou-se no sentido da incompetência das
unidades da federação para legislar sobre o tema (Adin nº 2374/ES –
Espírito Santo, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 6/10/2004).

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 331/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 334/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 627/2003, dispõe
sobre a utilização de coletes à prova de bala e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus 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 em exame visa a obrigar as empresas de vigilância a

fornecer colete à prova de bala para os vigilantes. As razões que
motivaram a apresentação dessa proposição são louváveis, afinal se
trata de um equipamento que protege o bem mais valioso do
trabalhador, que é a vida; a matéria, contudo, não pode ser objeto de
legislação estadual, porque não se enquadra no âmbito da
competência legislativa do Estado. O fornecimento de equipamento de
segurança aos empregados pelo empregador é matéria típica do
direito do trabalho, sendo de competência privativa da União, nos
termos do inciso I do art. 22 da Constituição da República.

A ordem constitucional em vigor recepcionou a Lei Federal nº 7.102,
de 20/6/83, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores e dá outras providências. Os arts. 19 e 20 do
referido diploma legal disciplinam precisamente a matéria objeto do
projeto em tela, nos seguintes termos:

“Art. 19 - É assegurado ao vigilante:
I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular;
( ... )
Art. 20 - Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão

competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e Distrito Federal:

( ... )
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IV - aprovar uniforme;”.
Ademais, o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal confere à

União a competência privativa para legislar sobre condições para o
exercício de profissões.

Sendo assim, a matéria já se encontra disciplinada pela União, que
tem a competência legislativa para tanto, estando a cargo do
Ministério da Justiça a aprovação dos uniformes dos vigilantes.

Projeto de idêntico teor tramitou na legislatura passada tendo,
recebido parecer concluindo pela antijuridicidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 334/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 344/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 344/2007,
derivado do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/3/2007, a proposição foi
preliminarmente distribuída às comissões competentes para receber
parecer, consoante dispõe o art. 188 c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Conforme determina a proposição em exame, o Departamento de

Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG - deverá proceder à
imediata emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo
após o pagamento, em espécie, de taxas, impostos ou multas
vinculados ao veículo.
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Caso a quitação de tais débitos se dê mediante cheque do Município
onde o serviço for prestado, a liberação do certificado de registro
deverá ocorrer no prazo de cinco dias úteis.

O projeto estabelece ainda que, efetuado o pagamento, a liberação
do veículo e a baixa das taxas, dos impostos e das multas deverão ser
imediatas para consultas na internet.

Atualmente, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais somente
efetua a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos - CRLV -, após a baixa dos referidos débitos,
operacionalizada pela Companhia de Processamento de Dados do
Estado de Minas Gerais - Prodemge -, o que leva, em média, cinco
dias úteis.

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que a
Constituição da República estabelece, em seu art. 22, inciso XI, que
compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.
Em cumprimento de tal comando normativo, a União editou a Lei nº
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, o qual
contém disposição com o seguinte teor, referente ao licenciamento de
veículos:

“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, independente da
responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Já o art. 12, inciso I do mencionado diploma legal, dispõe que
compete ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran – estabelecer
as normas regulamentares referidas no CTB.

Dos dispositivos citados, depreende-se que a disciplina jurídica do
licenciamento de veículo é privativa da União, seja por meio de
normas legais contidas no CTB, seja mediante normas
regulamentares, emanadas do Contran. Desse modo, tem-se um
complexo normativo que é comum a todos os órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
compõem o chamado Sistema Nacional de Trânsito. A propósito
disso, o art. 6º, inciso II do CTB, estabelece como um dos objetivos
básicos do Sistema Nacional de Trânsito, “fixar, mediante normas e
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procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de trânsito”.

Ante tais considerações, verifica-se que a proposição em exame
invade domínio normativo privativo da União, razão pela qual não tem
como prosperar nesta Casa Legislativa.

Data vênia do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
emitido na legislatura passada sobre essa matéria, nosso
entendimento ainda tem fulcro na jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal, que assentou ter a Constituição do Brasil conferido
exclusivamente à União a competência para legislar sobre trânsito,
sendo certo que os Estados membros não podem, até o advento da lei
complementar prevista no parágrafo único do artigo 22 da
Constituição Federal de 1988, legislar a propósito das matérias
relacionadas no preceito (Adin nº 2432/RN - Rio Grande do Norte, e
precedentes).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 344/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 409/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei nº 409/2007, do Governador do Estado, dispõe
sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a
3, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para
receber parecer sobre os aspectos de mérito, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentação

O objetivo principal do projeto em exame é instituir 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
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28/1/94, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola e dá outras providências. O artigo citado atribui
especificamente ao poder público a incumbência de disseminar o
seguro rural, mediante a redução dos valores dos prêmios.

A nosso ver, o projeto é bastante meritório e oportuno. Como se
sabe, o seguro, ao lado do crédito rural e da política de preços
mínimos, é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola
em todo o mundo. É largamente utilizado pelos agricultores de países
de grande tradição agropecuária, como os da Comunidade Européia e
os Estados Unidos da América, pois permite ao produtor proteger-se
contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos
adversos.

Apesar de sua reconhecida importância, é um instrumento muito
pouco utilizado pelos agricultores brasileiros, por diversos motivos.
Entre outros, se destacam: o alto risco inerente à própria atividade
agrícola, o que eleva os valores pagos pela contratação do seguro; a
inexistência, no País, de uma tradição de prevenção de riscos, uma
vez que a contratação de seguros em geral, e não só na agricultura,
não é considerada um investimento produtivo; e, não menos
importante, a falta de incentivos governamentais, ao contrário do que
ocorre nos países acima citados, onde historicamente se pratica uma
política agressiva de subsídios oficiais à atividade agropecuária,
notadamente nas áreas de crédito e seguro rural.

Contudo, é preciso reconhecer que, mesmo timidamente, essa
realidade está mudando no Brasil. No plano federal, a partir da edição
da Lei nº 10.823, de 2003, a subvenção econômica ao prêmio do
seguro rural, que chega a cobrir 50% do valor a ser pago à
seguradora, passou a ser considerada um instrumento de
universalização do acesso a essa modalidade de proteção ao produtor
rural. Visa, ainda, à estabilidade da renda agropecuária, à indução do
uso de tecnologias adequadas e à modernização da gestão do
empreendimento agropecuário.

Em 2006, os gastos do governo federal com essa subvenção
chegaram a R$37.000.000,00. Para o Secretário de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa -,
Edílson Guimarães, o trabalho mais importante é a conscientização
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dos produtores rurais, uma vez que o agricultor vê o seguro como um
custo, e não, como um insumo, como algo necessário à produção.
Segundo o Secretário, “é necessário criar essa cultura no meio rural,
se possível vinculando o seguro agrícola ao seguro de preço, inclusive
por meio de operações em bolsa”.

Revela-se, assim, a oportunidade do projeto em exame, como
ressaltamos anteriormente. A subvenção que o governo estadual
pretende oferecer ao produtor mineiro vem complementar a iniciativa
federal, o que permitirá redução ainda maior dos valores dos prêmios
dos seguros contratados e, conseqüentemente, maior acesso dos
produtores ao seguro rural.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou emendas que, em nosso entendimento, modificam
substancialmente o projeto. A Emenda nº 1 altera o próprio art. 83 da
Lei nº 10.405, já citado neste parecer, determinando que o poder
público institua programas específicos para atendimento ao pequeno
produtor. Julgamos necessário substituir, por meio de subemenda, os
termos “pequeno produtor”, atualmente em desuso, por “agricultor
familiar”, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 11.326, de
2006, que traz as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar.

Da mesma forma, estamos sugerindo modificações no art 5º, que
trata dos objetivos da subvenção econômica. Ressaltamos, mais uma
vez, a prioridade a ser dada à agricultura familiar e a ênfase nas
práticas agroecológicas, que permitem o desenvolvimento sustentável
da atividade agropecuária.

Com relação ao art. 7º, que define os beneficiários da subvenção
econômica, propomos que a prioridade a ser dada aos agricultores
familiares seja estendida a outros grupos que se dedicam à agricultura
familiar, como os posseiros, arrendatários, meeiros e assentados,
povos e comunidades tradicionais e pescadores artesanais,
aqüicultores e extrativistas.

Por último, propomos a participação de câmara especializada do
Conselho Estadual de Política Agrícola - Cepa - no planejamento e na
execução do programa, com o intuito de tornar a gestão da subvenção
econômica mais democrática e participativa.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

409/2007 no 1º turno, com as Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de
Constituição e Justiça; as Emendas nºs 4 a 7 e a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, a seguir
apresentadas.

Emenda nº 4
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A subvenção econômica de que trata esta lei será

destinada às atividades de produção agropecuária, prioritariamente às
desenvolvidas pelos agricultores familiares, conforme definição do art.
3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”.

Emenda nº 5
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - No planejamento e na execução do programa de

que trata o “caput”, será assegurada a participação de câmara
especializada do Conselho Estadual de Política Agrícola – Cepa.”.

Emenda nº 6
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“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 objetivos:

I - ampliar o acesso ao seguro rural, propiciando sua disseminação
no meio rural e a redução dos riscos das atividades de produção
agropecuária;

II - atender às necessidades dos produtores rurais, prioritariamente
dos agricultores familiares, garantindo ao segurado a cobertura das
perdas provenientes de adversidades;

III - incorporar o seguro rural como instrumento para a estabilidade
da renda agropecuária;

IV - desenvolver o uso de tecnologias adequadas e modernizar a
gestão do empreendimento agropecuário, com ênfase nas práticas
agroecológicas.”.

Emenda nº 7
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Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - São beneficiários da subvenção estadual ao prêmio do

seguro rural os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que
satisfaçam os requisitos previstos em regulamento e, prioritariamente:

I - os agricultores familiares, conforme definição do art. 3º da Lei
Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

II - os posseiros, arrendatários, parceiros ou assentados em regime
de agricultura familiar;

III - agricultores integrantes de povos e comunidades tradicionais,
conforme o disposto no art. 3º, I , do Decreto Federal nº 6.040, de
2006, em regime de agricultura familiar;

IV - os pescadores artesanais, os aqüicultores e os extrativistas.
Parágrafo único - Somente poderá se beneficiar da subvenção

estadual ao prêmio do seguro rural o produtor rural que esteja
adimplente com o Estado, nos termos da legislação em vigor.”.

Submenda nº 1 à Emenda nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 83 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a

disseminação do seguro rural.
§ 1º - Na aplicação do disposto no “caput”, o poder público instituirá

programas específicos que atendam, prioritariamente, as
necessidades do agricultor familiar.

§ 2º - A implementação dos programas de que trata o § 1º
condiciona-se à orientação de empresa de assistência técnica ou de
profissional legalmente habilitado.”.”.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Padre João, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 433/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 932/2003, a proposição em
epígrafe visa a proibir que as empresas prestadoras de serviços de



1748

água, energia elétrica e telefonia suspendam os serviços prestados a
residências nos feriados, nos finais de semana e nos dias úteis que os
antecedem, por falta de pagamento de conta.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foram anexados à proposição em exame o Projeto de Lei nº
584/2007, de mesma autoria, e o Projeto de Lei nº 625/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Vem agora 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
Esta Comissão, ao analisar o Projeto de Lei nº 932/2003, emitiu

parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do substitutivo que apresentou. Pela consistência dos argumentos
expendidos, mantivemos o mesmo entendimento, reproduzindo, em
linhas gerais, os fundamentos que sustentaram a conclusão da
Comissão naquela oportunidade.

Este parecer dá continuidade ao entendimento adotado no exame
de matéria similar, constante no parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.497/2001.

A proposição em exame é meritória, na medida em que busca
resguardar valores previstos em nossa ordem constitucional, evitando
os inconvenientes resultantes da interrupção do fornecimento de
serviços públicos essenciais nos dias reservados ao descanso, ao
lazer e à família. O lazer é reconhecido como um direito social no art.
6º da Constituição Federal, que, no art. 226, reconhece a família como
base da sociedade, assegurando-lhe especial proteção do Estado.

Tais fundamentos constitucionais devem nortear a análise da
matéria, embora não tenham, por si, condições de assegurar a
constitucionalidade do projeto, que merece análise mais detida.

Para os serviços em questão - energia elétrica, telefonia e água -, a
Carta Federal indica, explícita ou implicitamente, os titulares.

A titularidade dos serviços públicos referentes à distribuição de
energia elétrica é da União, nos termos da alínea “b” do inciso XII do
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art. 21 da Constituição Federal. Tendo também competência privativa
para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV), a União editou a Lei nº
9.427, de 1996, disciplinando o regime de concessão de serviços
públicos de energia elétrica e instituindo a Agência Nacional de
Energia Elétrica – Aneel. No Estado de Minas Gerais, a Cemig é a
empresa concessionária, sociedade de economia mista integrante da
administração indireta.

A União também detém a titularidade para “explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão, ou permissão, os serviços de
telecomunicações”, conforme dispõe o inciso XI do art. 21 da
Constituição Federal. O serviço é regulado pela Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel -, entidade autárquica federal instituída
pela Lei nº 9.295, de 1996. O contrato de concessão dos serviços de
telefonia fixa para a região a que pertence Minas Gerais foi celebrado
com a empresa privada Telemar.

O Texto Constitucional não indica, de forma expressa, o ente
federativo titular da prestação dos serviços de saneamento básico,
entre os quais se insere o fornecimento de água; a doutrina, contudo,
reconhece o Município como titular desse serviço, compreendido
como de interesse predominantemente local. É bem verdade que
tramita no Congresso Nacional, em regime de urgência, projeto de lei
que transfere essa titularidade para o Estado. Em Minas Gerais, a
Copasa-MG, empresa pública da administração indireta estadual, é a
concessionária desse serviço em diversos Municípios.

A Lei federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no
art. 175 da Constituição Federal, estabelece, no § 3º do art. 6º, que
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, em decorrência do
inadimplemento do usuário. Ora, o projeto em tela não afronta o
referido dispositivo; pretende, apenas, evitar que a suspensão dos
citados serviços se inicie em dias reservados ao descanso e ao lazer.

No que tange aos serviços públicos prestados por entidades da
administração indireta, poderá o Estado fixar critérios para a
suspensão dos serviços, desde que esses critérios não confrontem
normas estabelecidas pelo poder concedente, seja no contrato de
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concessão, seja na regulamentação expedida pela agência reguladora
ou pelo poder público responsável pela matéria. Por certo, não haverá
normas que obriguem que se façam os cortes na prestação dos
serviços de energia e água precisamente nos finais de semana,
porque, afinal, tais regras estariam desprovidas de razoabilidade.

Ademais, a possibilidade de o Estado federado colocar restrições
aos cortes estriba-se no reconhecimento de que tais serviços
configuram uma relação de consumo, nos termos do § 2º do art. 3º do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, segundo o qual serviço
“é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista”. O mesmo diploma legal traz o seguinte dispositivo,
evidenciando que a prestação de serviço público se insere no ramo do
direito do consumidor:

“Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas,
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

É preciso lembrar que direito do consumidor é matéria de
competência concorrente, nos termos do inciso VIII do art. 24 da
Constituição Federal e que, por conseguinte, o referido Código é
norma geral, admitindo-se a sua complementação por legislação
estadual.

Cabe indagar se o Estado, ao suplementar a legislação federal,
pode fixar regras para empresas privadas cujos contratos de
concessão transcendem o espaço de seu território, como é o caso do
contrato de concessão de serviços de telefonia. Eis o ponto em que
divergimos do entendimento adotado pela Comissão de Constituição e
Justiça na legislatura passada, que admitia essa possibilidade.

Ora, no campo das competências legislativas concorrentes, o critério
básico de distribuição de competências é o do interesse
predominante: se predomina o interesse regional, a competência é do
Estado; se prevalece o interesse local, a competência é do Município;
se o interesse predominante transcende o território do Estado
federado, a competência é da União. O fato de a concessão dos
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serviços de telefonia não se limitar ao espaço de um Estado, mas
abranger um conjunto de Estados, evidencia que o interesse não é
regional, não podendo a Telemar submeter-se a regras distintas entre
os entes da Federação na execução do mesmo contrato.

A proposição merece, ainda, revisões pontuais. Por exemplo, não
cabe à lei garantir ao cidadão a possibilidade de acionar o Poder
Judiciário na hipótese de seu descumprimento, pois tal garantia já
consta na Constituição Federal, nos termos do inciso XXXV do art. 5º,
razão pela qual se retira a parte final do art. 2º. A medição do
consumo de cada serviço vem expressa nas contas, motivo pelo qual
se torna desnecessário o art. 4º da proposição.

Por essa razão, apresentamos o Substitutivo nº 1º, adequando o
projeto aos limites da competência legislativa estadual.

O Projeto de Lei nº 584, de 2007, anexado à proposição em exame,
fere a legislação federal, ao pretender vedar o corte do fornecimento
dos serviços públicos por falta de pagamento.

O Projeto de Lei nº 625/2007, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.595/2004, acrescenta outros critérios para se
efetuar o corte na prestação do serviço. Corroboramos o
entendimento apresentado no minucioso parecer emitido por esta
Comissão sobre a matéria publicado em 1º/5/2004 mas deixamos para
a Comissão de mérito avaliar a oportunidade de incorporar na
proposição em análise os elementos constantes do Projeto de Lei nº
625/2007.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 433/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Proíbe a empresa concessionária de serviço público integrante da

administração indireta do Estado de cortar o fornecimento residencial
de seus serviços na situação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a empresa concessionária de serviço público integrante

da administração indireta do Estado proibida de cortar o fornecimento
residencial de seus serviços em sextas-feiras, sábados, domingos,
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feriados e no último dia útil anterior a feriado, por falta de pagamento
das respectivas contas.

Parágrafo único - O consumidor que tiver suspenso o fornecimento
nos dias especificados no “caput” fica desobrigado do pagamento do
débito que originou o referido corte.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a
concessionária 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 Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 436/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 779/2003, dispõe sobre o
acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, 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 tem o propósito de solucionar, no âmbito do

Estado de Minas Gerais, um grave problema ambiental, decorrente da
disponibilização de sacolas plásticas aos consumidores pelos
estabelecimentos do comércio varejista, para embalagem e transporte
de produtos.

Conforme consta na justificação do projeto, tais sacolas não têm
destinação adequada e figuram como responsáveis pelo entupimento
de bueiros, além de degradar o solo urbano e os cursos d`água. Trata-
se de um problema enfrentado em todo o mundo, e, em alguns casos,
já recebeu tratamento legislativo adequado, como no Estado da
Califórnia, nos Estados Unidos da América. Vê-se que o projeto
pretende viabilizar a utilização de material reciclável ou biodegradável
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por parte do comércio varejista, para acondicionamento de
mercadorias, o que, por certo, contribuiria sobremaneira para o
enfrentamento desse problema de natureza ambiental.

A proposição cogita, também, da instituição de taxa que passaria a
incidir sobre a cessão gratuita de sacolas ou sacos ao consumidor.
Além disso, estipula penalidades para os infratores da norma a ser
criada e dispõe sobre a obtenção de licença ambiental para o
exercício de atividades que disponibilizem material para
acondicionamento de mercadorias.

A prerrogativa para legislar sobre a proteção ao meio ambiente é
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, o que pode
ser constatado pelo disposto no art. 24, da Constituição da República.
Isso, porém, não faculta ao Estado a instituição da taxa pretendida,
uma vez que esta não se adequa à natureza jurídica do referido
tributo.

Com efeito, conforme a previsão constante no art. 145, II, da
Constituição Federal, as taxas são criadas 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.

Nenhuma das situações evidenciadas ocorre em relação à
instituição da possível exação fiscal, decorrente da utilização de
embalagens plásticas pelo comércio em geral.

No tocante às penalidades previstas para o fornecedor que
descumprir a disposição da norma em análise, notadamente no que
diz respeito à suspensão das atividades do fornecedor ou perda da
licença para funcionamento, entendemos que a proposta invade a
seara de competência do Município. O licenciamento para o
estabelecimento do comércio em geral encontra-se no leque de
prerrogativas do Município, em consonância com a norma do art. 30
da Constituição Federal.

Esta Casa Legislativa detém a competência para legislar
suplementarmente sobre proteção ao meio ambiente, em face do
disposto no art. 61, XVIII, da Constituição mineira, pelo fato de não
existir legislação federal que verse especificamente sobre a matéria.

Por último, é importante enfatizar que não existe, no caso, vedação
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a que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.
É interessante, entretanto, a aprovação do projeto em apreço na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, para a correção dos
vícios de ordem constitucional apontados.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 436/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado:

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio

varejista e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os sacos e as sacolas fornecidos aos consumidores pelo

comércio varejista para acondicionamento de mercadorias deverão
ser de material reciclável e biodegradável.

Art. 2º - O fornecedor que descumprir o disposto nesta lei fica sujeito
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa no valor correspondente a até 20.000 (vinte mil) Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.
Art. 3º - Compete ao órgão ambiental estadual a fiscalização e a

aplicação do disposto nesta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 443/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
443/2007, decorrente do desarquivamento do 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-terra” e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária
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e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise pretende assegurar, em áreas desapropriadas

pelos Governos Estadual e Federal para assentamento de “sem-terra”,
um lote para Técnico Agrícola, para cada 50 lotes distribuídos a
assentados.

Estabelece também, os requisitos para a qualificação do profissional
como Técnico Agrícola, que deverá prestar, segundo o projeto,
orientação aos assentados para fins de plantio, colheita,
comercialização, conservação do solo, reparo de equipamentos,
associativismo, entre outros temas. Essas medidas não encontram
respaldo no ordenamento jurídico.

Segundo o disposto nos incisos I e II e no “caput” do art. 22 da
Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre
direito agrário e sobre desapropriação. Por sua vez, o inciso XXIV do
art. 5º do mesmo diploma normativo dispõe que “a lei estabelecerá o
procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social”.

A desapropriação por interesse social é disciplinada pela Lei nº
4.132, de 1962, e a desapropriação por utilidade pública é regulada
pelo Decreto-lei nº 3.365, de 1941.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 4.132, de 1962, “a desapropriação
por interesse social será decretada para promover a justa distribuição
da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social (...)”.
Para tanto, segundo o citado dispositivo, considera-se de interesse
social, entre outros casos, o aproveitamento de todo bem improdutivo
ou explorado sem correspondência com as necessidades de
habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que deve
ou possa suprir por seu destino econômico; a instalação ou a
intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração não se
obedeça a plano de zoneamento agrícola; o estabelecimento e a
manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho
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agrícola; as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária,
pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de
saneamento, portos, transporte, eletrificação armazenamento de água
e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente
aproveitadas; e a proteção do solo e a preservação de cursos e
mananciais de água e de reservas florestais.

Já aos Estados membros é facultada a desapropriação com base no
Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que define os casos de desapropriação
por utilidade pública em todo território nacional, tais como a segurança
nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso de
calamidade, a salubridade pública, a criação e o melhoramento de
centros de população.

Dessa forma, ao regular matéria que versa sobre a destinação de
lotes em áreas desapropriadas para fins de reforma agrária, o projeto
invade a competência legislativa privativa da União para dispor sobre
o assunto.

Outro problema do projeto diz respeito ao seu art. 5º, que define o
que é um técnico agrícola.

De conformidade com o art. 22, XVI, da Constituição Federal,
compete privativamente à União legislar sobre as condições para o
exercício de profissões.

Portanto, o projeto também apresenta esse vício insanável de
inconstitucionalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 443/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 481/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Leonardo Moreira, o
Projeto de Lei nº 2.882/2005, atual Projeto de Lei nº 481/2007,
autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho Estadual de
Biotecnologia - Cebiotec.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a, do citado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre salientar que proposição idêntica tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou a matéria no tocante ao juízo de admissibilidade.
Dessa forma, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa, a
argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“O projeto de lei em referência autoriza o Executivo a criar o
Conselho Estadual de Biotecnologia – Cebiotec –, que terá a natureza
jurídica de órgão público normativo, deliberativo e controlador das
políticas e das ações estaduais voltadas para a política setorial. Além
disso, define previamente as atribuições do futuro órgão, sua
composição (representantes do poder público e da sociedade civil
organizada), suas prerrogativas e os impedimentos dos Conselheiros
no exercício da função estatal, que é considerada de interesse público
relevante.

Embora a proposição se revista de cunho meramente autorizativo, a
qual não vincula o destinatário do comando normativo - no caso, o
Governador do Estado -, invade frontalmente a esfera de
discricionariedade política do Chefe do Poder Executivo para a
instituição do Conselho, em razão do grau de detalhamento de suas
competências e de sua composição. Assim, no afã de habilitar a
citada autoridade a adotar determinado comportamento, o projeto, na
essência, retira a prerrogativa do Governador do Estado para
estabelecer as atribuições, os objetivos, a composição e a estrutura
interna do órgão, remanescendo-lhe tão-somente a faculdade de
instituí-lo por meio de lei, o que é inadmissível em face do
ordenamento constitucional vigente.

Em primeiro lugar, cabe salientar que o Poder Executivo não
necessita de autorização do Poder Legislativo para criar órgão em sua
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estrutura organizacional nem para realizar programa ou campanha
que se enquadre no campo de suas atribuições. Uma coisa é o
legislador estabelecer diretrizes ou a política setorial a ser observada
para a execução de determinada atividade ou serviço pelo Executivo,
o que não desrespeita o princípio da separação dos Poderes. Outra
coisa é o Legislativo eliminar toda e qualquer liberdade do Governador
do Estado para a criação de órgão público, nas suas mais variadas
formas, o que se choca com o citado princípio constitucional. A rigor, a
autorização legislativa, como medida necessária para legitimar atos e
comportamentos de outro Poder, tem sede constitucional e deve ser
interpretada restritivamente, sob pena de comprometer a eficiência no
exercício da função pública, com reflexos negativos no interesse da
coletividade, além de contrariar o secular princípio da separação de
funções, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O
problema da autorização legislativa refere-se a relações entre os
Poderes estruturais do Estado, o que afasta a possibilidade de o
legislador ordinário habilitar previamente ações a serem
desenvolvidas no âmbito de outro Poder.

Para exemplificar, a criação de empresas estatais (sociedades de
economia mista e empresas públicas) pelo Executivo deve ser
precedida de autorização legislativa, por expressa determinação do
art. 37, XIX, da Constituição da República e do art. 14, § 4º, II, da
Carta mineira. Igualmente, a elaboração de leis delegadas pelo
Governador do Estado deve ser antecedida de autorização da
Assembléia Legislativa, por meio de resolução que especifique as
matérias a serem disciplinadas e o prazo da delegação de atribuições,
conforme se depreende do art. 72 da Constituição do Estado.

O Executivo pode, a qualquer momento e sem manifestação prévia
do Legislativo, criar órgão em sua estrutura interna, seja de natureza
singular, seja de natureza colegiada, segundo critérios de
conveniência política, desde que o faça por meio de lei. Aliás, a
Emenda à Constituição Federal nº 32, de 2001, a par de outras
disposições, ampliou consideravelmente o poder regulamentar do
Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre a
organização e o funcionamento da administração pública, quando não
acarretar aumento de despesa, em face da nova redação dada ao
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inciso VI do art. 84 da Lei Maior. Entretanto, restringiu a criação e a
extinção de órgão público, que deve ser efetivada diretamente por lei,
e não, por meio de autorização legislativa.

Dessa forma, é fácil constatar que o assunto tratado na proposição
diz respeito à organização e ao funcionamento da administração
pública, uma vez que objetiva autorizar a criação de órgão na
administração direta do Executivo, matéria afeta à competência
privativa do Governador do Estado, que poderá criar tal conselho ou
qualquer outro órgão público por meio de lei, se entender necessário,
e dispor sobre a atividade do Poder administrador mediante decreto
autônomo, contanto que não crie obrigações para terceiros.

A proposição padece, portanto, de vício formal de
inconstitucionalidade, por contrariar o disposto no art. 66, III, “f”, da
Carta mineira, que assegura ao Chefe do Executivo a prerrogativa
privativa para dispor sobre a organização dos órgãos da
administração pública. Se o assunto diz respeito à organização e à
atividade do Executivo, seja mediante lei, seja por meio de decreto
autônomo, esse fato, por si só, exclui a possibilidade de o assunto ser
regulado por iniciativa do Poder Legislativo, não obstante a
preocupação do autor do projeto com a biotecnologia e os produtos
geneticamente modificados, conforme consta na justificação da
proposição.

Para finalizar, não se pode esquecer de registrar que as regras
atinentes à iniciativa legislativa são projeções específicas do princípio
da separação dos Poderes, tal como pacificado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 481/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 487/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo Moreira
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e resultante do desarquivamento do 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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Segurança Pública.

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

Fundamentação
A proposta em exame, analisada pela Comissão de Constituição e

Justiça à época da tramitação do Projeto de Lei nº 2.191/2005,
objetiva criar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária nas
penitenciárias do Estado, para que seja oferecido atendimento
espiritual e religioso aos presos, internados, seus familiares e
profissionais de segurança, caso queiram.

O Capelão titular deve ter formação específica e ser credenciado
pela União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.
Haverá, também, um Capelão auxiliar, de religião diversa daquela
seguida pelo Capelão titular.

Em síntese, esse é o conteúdo da proposta, que contém, ainda,
diversas regras dispondo sobre o serviço em si e os procedimentos a
serem adotados para a sua prestação.

É importante lembrar que a matéria encontra-se disciplinada no art.
11 da Lei Federal n° 7.210, de 11/7/84 (Lei de Exec ução Penal), a
qual prevê que o preso terá direito à assistência religiosa, bem como
material, social, educacional, jurídica e à assistência à saúde. Quanto
à assistência religiosa, o art. 24 do mesmo diploma legal assim
dispõe:

“Art. 24 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a
participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem
como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º - No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos
religiosos.

§ 2º - Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar
de atividade religiosa.”.

Observa-se, com efeito, que a citada legislação federal já tratou
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devidamente da matéria em foco. Cabe aos estabelecimentos
prisionais, por meio de medidas administrativas de efeito interno,
organizar a prestação da assistência religiosa e criar local apropriado
para a celebração dos cultos.

Uma vez que a medida em foco tem caráter administrativo, a
proposta em epígrafe acaba invadindo seara de competência
reservada ao Poder Executivo e, por conseguinte, afronta o princípio
da separação de poderes, inserto no art. 2º da Constituição da
República.

Além do mais, o Estado, em princípio, deve abster-se da
regulamentação de atividades religiosas. O inciso I do art. 19 da
Constituição da República proíbe às unidades federadas estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou manter com eles ou
seus representantes relações de aliança.

Embora o Estado deva ser laico, nada impede que, com bastante
prudência, dê oportunidade às pessoas de exercerem livremente seu
direito à liberdade de crença religiosa, valor constitucional
resguardado no inciso VIII do art. 5°. No entanto, os órgãos políticos
devem evitar a excessiva regulação da matéria e deixar ao arbítrio de
cada detento a opção ou não pela assistência religiosa. Exige-se do
Estado, tanto quanto possível, a mais neutra postura em relação às
questões de crença religiosa. O nível de detalhamento em que se
encontra a proposta não se coaduna com o campo de atuação
estadual na matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 487/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 494/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Leonardo Moreira,
o Projeto de Lei nº 2.128/2005, atual Projeto de Lei nº 494/2007,
“proíbe a cobrança prévia de taxa para cadastramento de “curriculum
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vitae” em agências de emprego, inclusive as virtuais, e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, 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 proposição, com fulcro no art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que o projeto em questão tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou a matéria pela ótica do juízo de admissibilidade.
Sendo assim, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa, a
argumentação jurídica utilizada na ocasião.

“A par de propor a vedação prévia da cobrança de taxa para
cadastramento de “curriculum vitae”, o projeto enumera penalidades a
serem aplicadas à empresa agenciadora de mão-de-obra que
desrespeitar o disposto na futura lei: advertência, na primeira
ocorrência; multa, no valor de R$1.000,00, na segunda ocorrência;
multa equivalente ao dobro da anterior, nas ocorrências
subseqüentes, e suspensão das atividades pelo prazo máximo de 30
dias; e cassação do alvará de funcionamento. Ademais, o projeto
estabelece que as empresas agenciadoras de emprego terão o prazo
de 30 dias para se adequarem ao disposto na lei, o qual deverá ser
contado a partir da data de sua regulamentação.

Apesar da preocupação do parlamentar com a situação dos
desempregados, a qual se manifesta mediante a proposta de vedação
da cobrança de preços para cadastramento de “curriculum vitae” nas
agências de emprego, o projeto contém vício jurídico insanável, por
contrariar princípio elementar da atividade econômica.

Ora, a Constituição da República, no “caput” do art. 170, prescreve
que a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano são
fundamentos da ordem econômica, que deverá observar os princípios
da propriedade privada, da livre concorrência e da busca do pleno
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emprego, entre outros enumerados nos incisos do citado preceito
constitucional. Além disso, é assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do
poder público, salvo nos casos especificados pelo legislador,
conforme determina o parágrafo único do art. 170 da Carta Magna.

Vê-se, portanto, que o ordenamento constitucional vigente realça a
importância da livre iniciativa como uma diretriz norteadora da
atividade empresarial, que tem no lucro o objetivo básico das
empresas particulares que integram o chamado segundo setor. No
campo da atividade econômica, que é peculiar à iniciativa privada,
prevalece a liberdade de ação e a não-ingerência do Estado no
desenvolvimento de ações dessa natureza, salvo em situações
excepcionais que justifiquem intervenções estatais fundadas na
própria Constituição. Se se tratar de empresa privada instituída com
base na livre iniciativa de que trata o texto magno, eventual proibição
legal de cobrança pelos serviços prestados configuraria uma
intervenção ilícita na ordem econômica, uma vez que o Estado
legislador estaria dificultando ou, até mesmo, impedindo a obtenção
de lucro pelas empresas que atuam no mercado. Disposição desse
jaez é totalmente incompatível com o mencionado postulado da Lei
Maior, o qual constitui verdadeira restrição ao poder público! em
benefício da liberdade que deve ser assegurada às organizações
particulares exploradoras de atividade econômica. No regime
capitalista, como é o caso do Estado brasileiro, não se pode esquecer
que o lucro é a finalidade por excelência de todas as instituições que
operam no mercado, a menos que se trate de organizações não
governamentais, que são entidades do chamado terceiro setor,
desprovidas de objetivos econômicos e executoras de atividades de
relevância pública.

Há que ser feita, ainda, outra observação: a proposição em
referência empregou o termo “taxa” de maneira imprópria, pois esta é
uma modalidade de tributo que tem por fundamento o exercício do
poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e
divisíveis, conforme determina o art. 145, II, da Constituição Federal.
Destarte, apenas as pessoas jurídicas de capacidade política (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) desfrutam competência
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constitucional para instituir taxas, embora a cobrança possa ser
delegada a outras pessoas jurídicas; entretanto, de acordo com os
termos do projeto, os destinatários do comando normativo são as
empresas particulares que atuam como agências de emprego, e não o
Estado propriamente dito, que é a entidade política competente para
criar e arrecadar taxas. Como se trata de um equívoco de ordem
técnica, o vício poderia ser facilmente corrigido por meio de emenda
ou substitutivo, se fosse o único problema do projeto. O vício principal
que o macula, como foi mencionado, diz respeito à violação do
princípio constitucional da livre iniciativa, postulado que constitui
parâmetro para o exercício de atividade empresarial.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 494/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 497/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo Moreira
e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.980/2004,
“dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e
comerciais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
O objetivo da proposta em epígrafe é determinar que os elevadores

dos estabelecimentos que menciona sejam submetidos
semestralmente a manutenção de acordo com as normas do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Além
disso, estabelece que as empresas de manutenção sejam habilitadas
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em órgão estadual e registradas no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea.

Como responsáveis pela fiscalização das medidas, o projeto indica
os órgãos de defesa civil, o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos
fiscalizadores de obras municipais.

O projeto em referência define, ainda, quais serão os agentes
responsáveis em caso de acidente, tanto civil quanto penalmente, traz
regras procedimentais que facilitam a aplicação da sua idéia central e,
por último, um rol de sanções administrativas.

Como se pode ver, estão sendo estabelecidas normas que se
desdobram de uma idéia comum, aumentar a segurança dos
elevadores, mediante a disciplina de uma atividade econômica, o
serviço prestado por empresas que cuidam da manutenção de
elevadores.

É muitas vezes difícil enquadrar com precisão determinado conteúdo
na disciplina jurídica, e isso é fundamentalmente necessário para se
saber qual entidade política da Federação é competente para tratar do
tema. Esse é um caso típico.

De um lado, a proposta em estudo contém normas que disciplinam
certa atividade econômica, as quais, por força do art. 22, XVI, e do art.
170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como da
própria dimensão nacional da matéria, devem ficar a cargo da União.

Outras, que prevêem responsabilidades civil e penal, em razão do
que dispõe o inciso I do art. 22 da Carta Federal, também são de
competência do ente federal.

Já as normas que se dirigem aos agentes fiscalizadores de obras
municipais só podem ser editadas pelo Município.

Quem presta a atividade pública, em regra, legisla sobre ela, sob
pena de afronta ao princípio da autonomia político-administrativa das
unidades federadas; todavia, a idéia principal do projeto – tornar
obrigatória a manutenção semestral de elevadores – parece ser o
único conteúdo que não recebe da Constituição uma indicação precisa
do ente político responsável por cuidar da matéria. Pela natureza,
trata-se de norma de polícia administrativa, a qual se insere no âmbito
do Direito Administrativo. A Constituição não especifica a quem cabe
legislar sobre esse ramo do Direito.
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Em muitos casos, a exemplo de assuntos como servidor público e
organização administrativa, cada unidade da Federação fixa as
próprias normas. Noutras situações, como é o caso da
desapropriação, a competência é federal, por determinação expressa.

Quanto a licitação e contratos administrativos, a União edita as
normas gerais. Quanto ao poder de polícia, diante do silêncio
constitucional, é preciso examinar a questão à luz do princípio da
predominância do interesse, o qual merece ser acolhido pela doutrina
e pela jurisprudência nacionais.

Significa tal princípio que, se o assunto for de predominante
interesse nacional, a União deverá dele se ocupar; se for de
predominante interesse regional, será o Estado; se a questão tocar
mais de perto o interesse local, será o Município.

A periodicidade com que se deve fazer manutenção em elevador é
assunto que exige tratamento variado, em vista das características de
cada agrupamento humano: se se trata de cidades mais populosas,
com muitos edifícios, ou se se trata de cidades pequenas.

Eis, com efeito, a grande vantagem de uma Federação em três
níveis distintos de poder, como a brasileira: é mais fácil atender às
diversidades regionais e locais.

Regras como as que foram propostas no projeto em exame devem
ser discutidas pela população de cada municipalidade. Diversas
normas de polícia administrativa, em setores como vigilância sanitária
ou posturas urbanísticas, costumam ser editadas e aplicadas pelos
Municípios. O caso dos elevadores não destoa dessa relação de
assuntos.

Com efeito, a própria regra principal do projeto em análise não se
encontra na esfera de competência legislativa estadual, razão pela
qual ele não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em vista das razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
497/2007.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 689/2003, dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, preparação e
utilização de produtos fitoterápicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de

estímulo à pesquisa, preparação e utilização de produtos fitoterápicos,
com o objetivo de facultar ao Sistema Único de Saúde - SUS - o uso
desse tipo de medicamento no tratamento de enfermidades.

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
689/2003 cuidando do mesmo tema, oportunidade em que esta
Comissão exarou parecer pela sua constitucionalidade com fulcro nas
razões que apresentou. Considerando que não houve alterações no
sistema jurídico vigente, de forma a respaldar o estudo da matéria sob
um prisma diferente, mantivemos o mesmo entendimento manifestado
naquela ocasião.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto nos incisos V e XII art. 24 da Constituição da
República, segundo os quais compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo
e sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum
entre as três esferas de governo a competência material sobre
assuntos de saúde. Também compete ao Estado legislar sobre
matéria que não lhe seja vedada, de acordo com o estabelecido no §
1º do art. 25 da Carta Federal.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa de fazê-lo, porquanto inexiste norma
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constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria
objeto da proposição.

Na divisão de tarefas estatais, característica do Estado Democrático
de Direito, cabe ao Poder Executivo a função típica de praticar os atos
da administração pública. Tais atos, contudo, pautam-se por normas
de direito público que estabelecem alguns parâmetros, seja de
natureza principiológica, seja de natureza programática, ou de ambas,
cuja observância é obrigatória na condução das políticas públicas
qualquer que seja o governo vigente.

No caso em análise, a proposição institui parâmetros para uma
política de estímulo à pesquisa, preparação e utilização de produtos
fitoterápicos, sem, contudo, estabelecer um programa concreto de
ação administrativa, este sim de competência exclusiva do Poder
Executivo. O projeto em tela opera, pois, no plano da abstração e da
generalidade, e não vai a ponto de minudenciar a ação do Poder
Executivo e de contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

No entanto, cumpre salientar que já existe norma versando sobre o
assunto. Trata-se da Lei nº 12.687, de 1º/12/97, que dispõe sobre a
política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos
fitoterápicos. A mencionada norma pouco difere do projeto em tela,
que determina a sua revogação no art. 11.

Dessa maneira, julgamos necessária a apresentação do Substitutivo
nº 1, para que sejam aprovados somente os dispositivos novos, não
contemplados na norma existente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 568/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.687, de 1° de dezembro de 1997, que dispõe

sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de
produtos fitoterápicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescentem-se ao art. 3° da Lei nº 12.68 7, de 1° de

dezembro de 1997, os seguintes incisos IX, X, XI e XII:
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“Art 3° - (...)
IX - orientar o processamento das plantas até a sua transformação

em medicamento, com metodologia que garanta a qualidade do
produto;

X - promover a utilização de plantas medicinais, assim reconhecidas
pela comunidade científica, nos programas de atenção básica à
saúde;

XI - propiciar o desenvolvimento da assistência farmacêutica, com a
colaboração de médicos e agrônomos;

XII - suprir as necessidades de cuidados básicos com saúde das
famílias de baixa renda.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 587/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do 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
para Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cabe-nos
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A matéria, que tramitou na legislatura passada sob a forma do

Projeto de Lei nº 264/2003 e recebeu parecer favorável desta
Comissão, foi acolhida com os seguintes argumentos jurídicos:

“A Lei Estadual nº 14.309, de 20 de junho de 2002, em conformidade
com o Código Florestal, conceitua reserva legal como a área
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural equivalente
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a, no mínimo, 20% da área total, representativa do ambiente natural
da região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, entre
outros atributos, nos termos do art. 14 da referida lei. No cômputo da
reserva legal, não é considerada a área de preservação permanente,
salvo nas pequenas propriedades, como definido nos termos da
legislação federal - Medida Provisória nº 2.166 - cujas normas também
foram inseridas na legislação florestal de Minas Gerais.

Com vistas a atingir aquele percentual, a legislação estadual
autoriza a adoção de diversos mecanismos, entre os quais
destacamos:

- a aquisição, pelo proprietário ou posseiro, de gleba contígua à
propriedade ou posse, com área correspondente à da reserva legal a
ser recomposta;

- a compensação da área de reserva legal por outra equivalente em
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e seja localizada na mesma microbacia;

- a aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica,
para instituição de unidade de conservação (Reserva Particular do
Patrimônio Natural); e

- a aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não
contígua.

Após amplos debates nesta Casa e também no Conselho Nacional
de Meio Ambiente - Conama - com todos os setores envolvidos, a
flexibilização do instituto da reserva legal teve por mérito o
reconhecimento da exploração econômica dessas áreas por
proprietários e posseiros rurais. Para essas situações, a legislação
deveria oferecer alternativas para a localização da reserva legal, de
forma a preservar a atividade econômica já consolidada, geradora de
emprego e renda.

Portanto, a criação de programa público voltado para a aquisição de
área destinada à constituição de reserva legal nos moldes
estabelecidos na proposição não contraria, sob o ponto de vista
ambiental, a legislação pertinente. Não obstante, a instituição de
programa por iniciativa parlamentar esbarra na Constituição Estadual,
como já ficou demonstrado por esta Comissão no exame de outras
proposições de mesma natureza.
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Além desse problema, outros existem, como a limitação de
beneficiários a apenas proprietários, a fixação de prazo de carência de
cinco anos para a regularização da área de reserva legal, medida que
introduz de forma indireta e por meio de legislação extravagante
alteração na legislação florestal, e a vinculação de receita de multas
para custeio do programa, em prejuízo potencial da atividade de
fiscalização dos órgãos encarregados do exercício do poder de polícia
ambiental.

Para contornar esses problemas, apresentamos o Substitutivo nº 1.
Nele, não criamos um programa específico, apenas estabelecemos
como obrigação do poder público dar suporte financeiro aos
proprietários ou posseiros que queiram promover a recomposição da
área de reserva legal, nos termos do art. 17 da Lei Estadual nº 14.309,
de 2002. Por meio deste substitutivo, amparamos proprietários e
posseiros na reconstituição da área de reserva legal na própria
propriedade ou posse ou através das alternativas existentes e já
mencionadas neste parecer. Estabelecemos, outrossim, a
possibilidade de substituição, parcial ou total, da pena de multa
aplicada por infração à legislação florestal por projetos de
recomposição da reserva legal, a juízo da autoridade competente.
Portanto, não propomos anistia, que é uma medida que o poder
público deve tomar somente em casos extremos. Em relação aos
financiamentos concedidos, eles ficam submetidos às normas de
origem dos recursos a que pertencem. Além disso, condicionamos a
ajuda estatal a prévio cadastramento dos interessados e parecer da
autoridade competente sobre os projetos de constituição da área de
reserva legal. Esta medida tem por objetivo evitar o desrespeito à
legislação florestal e o estabelecimento de privilégios na concessão de
financiamentos.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 587/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1772

Art. 1º - A constituição de reserva legal em propriedades e posses
rurais, nos termos do art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,
será apoiada pelo Estado, ao qual compete:

I - instituir programas, projetos e planos voltados para a constituição
de reserva legal e fiscalizar sua execução;

II - financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de
reserva legal;

III - oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos
projetos;

IV - fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.
Parágrafo único - A aprovação de projeto de constituição de reserva

legal depende de parecer prévio do órgão responsável.
Art. 2º - Para a obtenção do apoio a que se refere o art. 1º desta lei,

os proprietários e posseiros rurais deverão solicitar seu cadastramento
ao Poder Executivo.

§ 1º - É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o
cadastramento de proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida
ativa por infração à legislação de meio ambiente.

§ 2º - Será suspenso do cadastro, por prazo de, no mínimo, um ano,
o proprietário ou posseiro rural que deixar de cumprir o cronograma
estabelecido para a implantação do projeto de constituição de reserva
legal, ressalvados os casos devidamente justificados, na forma do
regulamento.

Art. 3º - O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de
constituição de reserva legal em propriedades e posses rurais será
feito com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural - Funderur -,
do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - e de
outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade.

Art. 4º - No planejamento das ações a que se refere o art. 1º, o
poder público observará:

I - a preferência para as regiões identificadas como prioritárias para
fins de constituição de reserva legal;

II - o atendimento prioritário de proprietários e posseiros rurais de
escassas condições econômicas;

III - a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.
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Art. 5º - Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público
poderá firmar acordo ou convênio com órgãos e entidades da União e
dos Municípios e com organizações não governamentais.

Art. 6º - A pena de multa por infração à legislação florestal poderá
ser substituída, a juízo da autoridade competente, pela implantação de
projeto de constituição de reserva legal.

Parágrafo único - A pena comutada será restabelecida, integral ou
parcialmente, caso o beneficiário deixar de cumprir as condições
fixadas pela autoridade competente.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 592/2007

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 328/2003, cria o
Programa Férias na Escola na rede pública estadual de ensino e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir o Programa Férias na Escola

na rede pública estadual de ensino e dar outras providências.
O programa tem como objetivo o desenvolvimento de atividades

culturais, desportivas e de lazer a serem executadas sob a orientação
de monitores e sob a coordenação e supervisão de técnicos
especializados nas áreas das referidas atividades.

O projeto foi analisado na legislatura anterior por esta Comissão,
que exarou parecer por sua inconstitucionalidade com fulcro nas
razões que apresentou. Considerando que não houve alterações no
sistema jurídico de forma a respaldar o estudo da matéria sob um
prisma diferente, mantemos o entendimento manifestado naquela
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ocasião.
Em que pese à intenção do legislador, o projeto de lei em tela

apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico-constitucional e legal,
que passaremos, agora, a analisar.

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir programa
administrativo, iniciativa que configura atribuição típica do Poder
Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais
ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando
de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque
inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que
já está incluída em sua competência constitucional.

Lembramos que o STF, 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, bem
como os que impliquem investimentos ou despesas para entes da
Federação, necessariamente inseridos nos respectivos orçamentos,
devem ser submetidos ao Legislativo. Trata-se no caso, da Questão
de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO
224-RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica
criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na
Constituição, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.
Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas, nenhum plano 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.

Importa salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas 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 apresentadas pelos
Deputados Estaduais. Esse é o momento para que sejam criados ou
ampliados programas por via da iniciativa legislativa, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente
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autorizativas, inócuas e, muitas vezes, sem a menor condição de
serem implementadas, por falta de recursos. A esse respeito, a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 2000),
em seu art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de
obrigação que não atendam às exigências estabelecidas em seu art.
16, que prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento de despesa deverão ser
acompanhados de estimativa do impacto financeiro-orçamentário
tanto no exercício em que devam entrar em vigor quanto nos dois
exercícios subseqüentes. Deverão, também, ser acompanhados de
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Em tempo, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei
orçamentária, ela contraria, ainda, o art. 161, I, da Constituição do
Estado, que veda o início de programa ou projeto não incluídos na Lei
Orçamentária Anual.

Ademais, o projeto incorre, ainda, em vícios de inconstitucionalidade
pontuais, pois seus arts. 2º a 4º interferem na autonomia dos
estabelecimentos de ensino no que tange a seus recursos humanos e
materiais, contrariando, assim, disposições da Lei Federal nº 9.394, de
1996, que contém normas gerais da União sobre a educação,
conforme estabelece o inciso IX do art. 24 da Constituição Federal, e
as diretrizes e bases da educação nacional, matéria de competência
legislativa privativa da União, como se vê da leitura do inciso XXIV do
art. 22 da Constituição da República. De fato, o inciso II do art. 12 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura a
autonomia dos estabelecimentos de ensino no que se refere à
administração de seu pessoal e de seus recursos materiais.

O art. 3º, ao atribuir tarefas para os órgãos competentes do Poder
Executivo e, ainda, prever a criação de comissões especiais nestes
órgãos, interfere na independência desse Poder e invade a sua
competência discricionária para se organizar com vistas ao
cumprimento de suas finalidades constitucionais e ao desempenho de
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suas atribuições constitucionais. Desse modo, vê-se claramente
desacatado o princípio constitucional da separação de Poderes,
inscrito no art. 2º da Carta Magna.

Assim, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei em
análise não encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para
sua aprovação nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 592/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüíno.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 611/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Weliton Prado, o Projeto
de Lei nº 1.095/2003, atual Projeto de Lei nº 611/2007, dispõe sobre o
custeio das taxas de energia elétrica e de água dos hospitais
universitários públicos, com sede no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça 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 mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto em questão tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou detidamente a matéria no tocante ao juízo de
admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir a argumentação
jurídica apresentada na ocasião.

A proposição sob comento tem o escopo de atribuir ao Poder
Executivo a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia
elétrica e de água dos hospitais universitários mantidos por
instituições públicas de ensino superior. Para fazer jus ao benefício,
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tais hospitais deverão destinar, pelo menos, 70% dos leitos ao
Sistema Único de Saúde - SUS. É o que prescreve o art. 1º do projeto,
ao passo que o art. 2º autoriza o Executivo a abrir os créditos
suplementares que forem necessários para fazer face às despesas
decorrentes da futura norma jurídica.

O problema principal do projeto em análise consiste na assunção,
pelo poder público, de despesa de caráter continuado, sem a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e sem a indicação da
origem dos recursos para seu custeio. Nesse particular, existe clara
contradição entre o texto do projeto e a Lei Complementar Federal nº
101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências. O “caput” do art. 17 da
mencionada lei complementar define despesa obrigatória de caráter
continuado como “despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios”. O §
1º do citado art. 17 determina que a criação ou a majoração dessa
despesa deverá ser instruída com a “estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes”.

O que se deve enfatizar é que as disposições previstas na
mencionada lei federal funcionam como normas gerais vinculantes
para os Estados e Municípios, de maneira que a ausência de estudo
que comprove o impacto orçamentário e financeiro da despesa a ser
criada é motivo bastante para caracterizar a inconstitucionalidade da
matéria. Como o projeto sob comento não está instruído com essa
estimativa nem com a fonte dos recursos para seu custeio - o que
constitui vício jurídico insanável –, torna-se inviável sua tramitação
nesta Casa Legislativa.

Além desse defeito atinente ao conteúdo, o projeto apresenta uma
impropriedade terminológica ao mencionar “custeio das taxas de
energia elétrica”, quando, na verdade, não se trata dessa modalidade
tributária, e sim de tarifa ou preço público. A taxa é uma espécie de
tributo que tem por fundamento constitucional o exercício do poder de
polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
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específicos e divisíveis, colocados à disposição do contribuinte,
conforme determina o art. 145, II, da Constituição da República. Trata-
se de imposição fiscal de natureza compulsória, sujeita ao princípio da
reserva legal, pois só pode ser instituída ou extinta mediante lei
formal. A tarifa de energia elétrica é uma modalidade de preço público,
cobrado principalmente pelos concessionários e permissionários de
serviços públicos, em razão do uso efetivo desses serviços por parte
dos usuários, sendo, portanto, de natureza facultativa. A tarifa é uma
forma tradicional de remuneração das atividades executadas pelos
delegatários do poder público e tem o objetivo de garantir o equilíbrio
financeiro do contrato e os investimentos necessários à atualização e
modernização do serviço. Isso demonstra que preço público e taxa
são institutos nitidamente distintos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 611/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2007

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 1.912/2004,
“institui a Política Estadual do Livro, no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 21/3/2007, 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 em exame visa a instituir, no âmbito do Estado, uma

política pública que tenha como objetivos a difusão do livro, o
incentivo à publicação mineira e a facilitação do acesso às produções
literárias.

Com o advento da Lei Federal nº 10.753, de 2004, que instituiu a
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Política Nacional do Livro, outros Estados da Federação vêm editando
suas próprias leis, de modo a incentivar a editoração regional. Minas
Gerais, na esteira dessa salutar iniciativa, deve inserir-se no rol dos
Estados que buscam dar o devido tratamento legislativo à matéria.

O projeto contém disposições atinentes às diretrizes gerais para a
política estadual do livro, bem como normas referentes à editoração,
distribuição e comercialização das publicações.

Projeto tratando desse tema foi analisado na legislatura anterior por
esta Comissão, que exarou parecer por sua constitucionalidade, com
fulcro nas razões que apresentou. Considerando que não houve
alterações no sistema jurídico em vigor de forma a respaldar o estudo
da matéria sob um prisma diferente, mantivemos o mesmo
entendimento manifestado naquela ocasião.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que o art. 215
da Constituição da República estabelece que “o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais”.

Por seu turno, o § 3º do art. 216 determina que “a lei estabelecerá
incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores
culturais”.

Já o art. 24, inciso IX, estabelece que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre “educação,
cultura ensino e desporto”.

Cite-se ainda o art. 23, inciso V, da Lei Maior, o qual determina ser
competência comum da União, dos Estados e dos Municípios
“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”.

Outrossim, não há regra constitucional instituidora de reserva de
iniciativa sobre a matéria, razão pela qual é lícito a este Parlamento
deflagrar o devido processo legislativo.

Cumpre dizer, entretanto, que a proposição merece alguns reparos,
para adequar-se ao nosso sistema jurídico-constitucional. Assim, o art.
7º do projeto, ao estabelecer que 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, incorre em vício de inconstitucionalidade, pois a celebração
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de convênios por parte do Executivo apresenta-se como ato que se
insere no domínio discricionário desse Poder. Aliás, foi essa a razão
determinante da declaração de inconstitucionalidade do inciso XXV do
art. 62 da Constituição do Estado, que condicionava a celebração de
convênio pelo Governo estadual à autorização legislativa. Desse
modo, propomos a Emenda nº 1, supressiva do art. 7º do projeto.

Propomos também a supressão do art. 8º, pois este parece ter
resultado de um equívoco de remissão. De fato, tal artigo estabelece
que o Poder Executivo fixará normas para o atendimento ao disposto
nos incisos VII e VIII do art. 2º do projeto. Ocorre que os mencionados
incisos apenas explicitam o que deve equiparar-se a livro, para os
efeitos da lei. Há, pois, ausência de pertinência lógica entre o
comando contido no art. 8º e os dispositivos a que ele se reporta.

O art. 9º enumera algumas ações que tocam ao poder público no
que tange à política cultural, entre elas a introdução da hora de leitura
diária nas escolas, conforme o disposto no alínea “b” do inciso II do
referido artigo. Tal dispositivo colide com a Lei nº 9.394, de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação), pois o referido estatuto
normativo, de observância compulsória por todos os Estados
membros, confere ampla autonomia pedagógica às instituições de
ensino, observadas, naturalmente, as normas gerais nele contidas. Na
verdade, tal autonomia restaria violada diante da imposição da
chamada hora de leitura diária nas escolas. A estas incumbe a adoção
das técnicas de ensino e de leitura que reputar mais convenientes, daí
a necessidade de supressão da mencionada alínea “b” do inciso II do
art. 9º.

Também o parágrafo único do art. 9º deve ser suprimido, pois
determina que o Poder Executivo implementará programas anuais
para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas,
universitárias e escolares, incluídas as obras em Sistema Braille. Ora,
a implementação de programas já é atividade que se insere no campo
de atuação institucional do Poder Executivo e que deve ser
empreendida segundo juízo de oportunidade e conveniência a cargo
daquele Poder, de modo que não é lícito ao legislador impor-lhe a
periodicidade com que tais programas devem realizar-se.

O art. 10 contém disposição inócua, pois autoriza o Poder Executivo
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a promover o desenvolvimento de programas de ampliação do número
de livrarias e pontos de venda de livro em todo o Estado, consultadas
as respectivas administrações municipais. Como visto, o Executivo
prescinde de autorização legislativa para tanto, já que empreender
programas voltados para a cultura configura atividade que se insere
no âmbito de competência institucional daquele Poder. O referido
dispositivo deve, pois, ser suprimido.

Impõe-se, também, suprimir o art. 11, segundo o qual o Poder
Executivo promoverá parcerias com a iniciativa privada.Cabe dizer
que o dispositivo tem em vista promover atividade de fomento, de
modo a facilitar a colaboração entre o poder público e a iniciativa
privada. Na realidade, a atribuição de firmar parcerias, convênios e
outros tipos de ajustes entre o Poder Executivo e entidades públicas e
particulares, configura ato que se insere no domínio discricionário
daquele Poder e que prescinde de autorização legislativa, haja vista o
disposto no inciso XVI do art. 90 da Carta Política mineira.

Por fim, julgamos necessária a supressão do art. 13, cujos termos
são os seguintes: “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”. Esse dispositivo, ao
especificar a Secretaria de Estado em cuja rubrica serão consignados
os recursos orçamentários necessários à execução dos programas,
atribuindo-lhe tal competência, invade esfera de atuação institucional
própria do Executivo, violando, desse modo, o princípio da separação
dos Poderes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 614/2007 com as
Emendas nºs 1 a 7, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 7º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 8º.

Emenda nº 3
Suprima-se a alínea “b” do inciso II do art. 9°
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Emenda nº 4
Suprima-se o parágrafo único do art. 9º.

Emenda nº 5
Suprima-se o art. 10.

Emenda nº 6
Suprima-se o art. 11.

Emenda nº 7
Suprima-se o art. 13.
Sala das Comissões, 24 de abril 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 619/2007

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 2.397/2005,
“estabelece regimes especiais de tributação para a cadeia produtiva
do biodiesel”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi a proposição
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.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Na legislatura passada, esta Comissão emitiu parecer pela

inviabilidade jurídica do Projeto de Lei nº 2.397/2005, de que se
originou o projeto em epígrafe. A seguir, transcrevemos os
argumentos utilizados naquela ocasião.

“O projeto em exame cuida de estabelecer incentivos fiscais para o
produtor rural de produtos vegetais destinados à produção do
biodiesel e para os estabelecimentos industriais que os adquirirem
com o fim de produzir combustível.

Para o alcance de seus objetivos, a proposição estabelece a
concessão de regime especial de tributação, que, conforme a resposta
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encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda acarretaria
renúncia de receita (crédito presumido e outras desonerações).

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme prevê 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 e direito
penitenciário.

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.

Ao estabelecer incentivos fiscais e regime especial de tributação, o
projeto em exame acarreta renúncia de receita na produção de
combustível. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia de receita pelos entes
políticos ficou condicionada ao atendimento de requisitos especiais
por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe o seguinte:

“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, tal
como se pretende com a adoção da medida proposta no projeto.
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Além disso, em se tratando da instituição de incentivos de caráter
continuado, seria igualmente necessária a comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados
fiscais previstas no anexo a que se refere o § 1º do art. 4º da citada lei
complementar, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente da receita ou
pela redução permanente da despesa.

Segundo a resposta encaminhada pela Secretaria de Estado de
Fazenda, por meio do Ofício nº 1.020/2005, depois de baixado em
diligência o projeto, haveria perda de receita anual de até
R$35.157.493,00.

Note-se, enfim, que a proposição fere também o art. 155, § 2°,
incisos VI e XII, da Constituição da República, pois não se reporta a
nenhuma deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária –
Confaz. A Lei Complementar n° 24, de 1975, recepcio nada pela
ordem jurídico-constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige,
para a concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob
análise, convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes a reunião do Confaz convocada para tal fim. De acordo com
a resposta da Secretaria de Estado de Fazenda, não foi firmado
convênio com essa finalidade.

Cumpre, ainda, ressaltar que o Governador do Estado sancionou
parcialmente a Lei nº 15.976, de 13/1/2006, que institui a política
estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel, sendo a
parte vetada aquela que tratava de incentivos fiscais.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 619/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 627/2007

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 534/2003, dispõe
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sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção
de escolas públicas no Estado.

Publicada no “Minas Gerais” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
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
O projeto em tela determina a obrigatoriedade de o Executivo incluir

a previsão de construção de quadras poliesportivas nos projetos de
construção de escolas públicas do Estado.

Proposição com este tema já foi analisada na legislatura passada
por esta Comissão, que exarou parecer por sua inconstitucionalidade,
com fulcro nas razões que apresentou. Considerando que não houve
alterações no sistema jurídico em vigor de forma a respaldar o estudo
da matéria sob um prisma diferente, mantivemos o mesmo
entendimento manifestado naquela ocasião.

Nos termos da justificação que acompanha a proposição, objetiva-se
“assegurar um espaço para desenvolvimento das atividades de
esporte, lazer e cultura, fundamentais para a formação dos cidadãos”.
Cumpre dizer que tal preocupação não escapou ao constituinte
estadual, que, ao tratar do desporto e do lazer, fez inserir na Carta
mineira o seguinte artigo:

“Art. 218 - O Estado garantirá, por intermédio da rede oficial de
ensino e em colaboração com entidades desportivas, a promoção, o
estímulo, a orientação e o apoio à prática e difusão da educação física
e do desporto, formal e não formal, com:

(...)
IV - a obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e

campos de esporte nos projetos de urbanização e de unidades
escolares, e a de desenvolvimento de programas de construção de
áreas para a prática do esporte comunitário.”.

Portanto, o objetivo colimado pelo projeto já foi contemplado no
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plano normativo e, ainda, em disposição que ostenta o grau máximo
da hierarquia normativa no âmbito do Estado. Desse modo, faz-se
ausente na proposição a nota de inovação no ordenamento jurídico,
requisito essencial para a edição de um ato legislativo em sentido
material, qual seja a lei no seu sentido estrito, ao lado dos traços de
imperatividade, generalidade e abstração.

Poder-se-ia objetar, inclusive, que o projeto não só disciplina matéria
que já foi objeto de tratamento constitucional, como ainda o faz de
maneira mais restritiva, porquanto o mencionado dispositivo da
Constituição alude à “reserva de áreas destinadas a praças e campos
de esporte” nos projetos de unidades escolares. Já o projeto de lei em
análise especifica a exigência da construção de quadras
poliesportivas, distorcendo o comando constitucional, cujo enunciado
normativo utiliza redação mais genérica, que comporta, inclusive -
mas não somente -, quadras poliesportivas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 627/2007.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 684/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.783/2005,
“dispõe sobre o atendimento do consumidor no estabelecimento do
fornecedor”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 5/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta constante no projeto em epígrafe já foi submetida à

Comissão de Constituição e Justiça quando do trâmite do Projeto de
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Lei nº 2.783/2005, na legislatura passada. O parecer então exarado,
juntamente com o substitutivo apresentado, é acolhido na íntegra por
este relator, conforme se segue.

“A proposição em estudo pretende que o fornecedor que mantém
contrato de adesão com dez mil ou mais consumidores no Estado
instale ponto ou agência para atendimento do consumidor. E, ainda,
se, em seu estabelecimento, dispuser de qualquer meio eletrônico ou
mecânico para atendimento do consumidor, deverá o fornecedor
manter um funcionário para orientar o usuário.

Conforme o exposto na justificação do projeto, as novas tecnologias
são utilizadas muitas vezes em detrimento dos direitos do consumidor
e contribuem para a impessoalidade dos negócios jurídicos, o que, por
sua vez, pode acarretar a violação dos princípios da boa-fé objetiva,
da transparência, da informação e da confiança, todos previstos no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A matéria de que trata a proposição diz respeito à relação de
consumo, inserida, portanto, no campo da legislação concorrente do
Estado e da União, nos termos do art. 24, inciso V, da Constituição da
República, não havendo, na legislação federal aplicável à espécie,
nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto do projeto em
análise.

Assim, não havendo óbice a que este parlamento aprecie ou
deflagre o processo de produção legislativa sobre a matéria objeto do
projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável nas
relações contratuais no mercado, como afirma o próprio Código no art.
4°, inciso I, entendemos que a proposição sob comen to merece
prosperar nesta Casa Legislativa.

No entanto, a fim de adequar o projeto à técnica legislativa,
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1”.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 684/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o atendimento aos consumidores por parte dos

fornecedores e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os fornecedores que mantêm contratos de adesão com dez

mil ou mais consumidores no Estado ficam obrigados a instalar postos
ou agências para atendimento personalizado ao consumidor.

Parágrafo único - Os postos ou agências para atendimento serão
instalados nos Municípios em que o fornecedor mantiver contratos de
adesão com mil ou mais consumidores.

Art. 2º - É vedado ao fornecedor obrigar o consumidor a utilizar
exclusivamente meio de atendimento telefônico ou eletrônico, sem
possibilitar-lhe o atendimento pessoal.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 685/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende instituir regras para as relações

entre os consumidores e o segmento do mercado que trabalha no
ramo de cinema, teatro e apresentação de espetáculos artísticos.

Segundo o autor da proposição, as regras então cogitadas trazem
benefícios tanto para os empreendedores quanto para os
consumidores, podendo, inclusive, converterem-se em medidas que
proporcionem o crescimento do mercado em Minas Gerais.

Observa-se que a proposta encontra-se em perfeita consonância
com a ordem constitucional vigente, notadamente pelo fato de a
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estipulação de regras legislativas sobre produção e consumo se
inserir na órbita da competência concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal, conforme se evidencia do disposto no art. 24 da
Constituição da República.

Foi editada, no âmbito federal, a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em que estão
insculpidas as regras gerais para as relações de consumo, as quais
instrumentalizam o consumidor para a defesa dos seus interesses na
esfera judicial.

A referida norma, entretanto, não se mostra suficientemente
minuciosa ao ponto de regulamentar a venda de ingressos, dispor
sobre a segurança do cinéfilo, a higiene dos estabelecimentos
comerciais, entre outras medidas, conforme consta na proposta em
tela. Aplica-se ao caso o disposto no art. 24, § 1º, da Carta Federal,
que assegura ao ente federado o exercício da competência
suplementar, cobrindo as lacunas existentes na legislação, conforme
ocorre na proposição em análise.

Deve ser enfatizado, por último, que não existe, no caso, nenhum
impedimento a que se instaure o processo legislativo por iniciativa
parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 685/2007.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/4/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado João Leite, notificando o falecimento do Pastor

Waldemiro Tymchak, ex-Diretor da Junta de Missões Mundiais da
Convenção Batista Brasileira, ocorrido em 20/4/2007, no Rio de
Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
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A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a
“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-líder sindicalista
José Gomes Pimenta, o “Dazinho” (Requerimento nº 293/2007, do
Deputado André Quintão);

de congratulações com o Sr. Leopoldo Portela Júnior por sua
nomeação para o cargo de Defensor Público Geral (Requerimento nº
299/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Governador do Estado pela criação da 16ª Região da
Polícia Militar - RPM -, com sede no Município de Unaí (Requerimento
nº 300/2007, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com o Cel.-PM Nilo Sérgio da Silva pela
indicação como 1º Comandante da 16ª Região da Polícia Militar -
RPM -, com sede no Município de Unaí (Requerimento nº 301/2007,
do Deputado Delvito Alves);

de aplauso à Associação dos Funcionários aposentados do Estado
de Minas Gerais - Afaemg - pela comemoração dos 57 anos dessa
Associação (Requerimento nº 337/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias” pelas comemorações dos
seus 48 anos de fundação (Requerimento nº 342/2007, do Deputado
Doutor Viana);

 de aplauso à Políbcia Civil do Estado pelo transcurso do 199º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 343/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Jornalistas do Estado pelo transcurso
do Dia do Jornalista (Requerimento nº 345/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio Ribeiro da Silva,
Presidente da Federação de Transportes de Cargas do Estado de
Minas Gerais - Fetcemg - pelo excelente desempenho à frente dessa
instituição (Requerimento nº 350/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho);

de congratulações com o Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, pelo excelente trabalho realizado à
frente desse Tribunal (Requerimento nº 353/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho);
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de congratulações com o Sr. Leopoldo Portela Júnior por sua posse
como Defensor Público Geral do Estado (Requerimento nº 364/2007,
do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao jornal “Primeira Linha” pelo transcurso do 10º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 369/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso aos policiais civis e militares que menciona, por sua
participação em operação policial, no dia 8/3/2007, na qual prestaram
atendimento ao Sr. Renato Sucasas Delgado Santos (Requerimento
nº 427/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Major Franklin de Paula Silveira por sua posse no
Comando do 10º Batalhão da PMMG, em Montes Claros
(Requerimento nº 428/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos bombeiros militares que menciona, por sua
participação no parto dos bebês Vitória e João Hugo, em 5/4/2007
(Requerimento nº 429/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o jornal “Estado de Minas”, na pessoa de
seu Diretor-Geral, Edson Zenóbio, de seu Diretor Executivo, Álvaro
Teixeira da Costa, e de seu Diretor de Redação, Josemar Gimenez,
pelo ingresso do sociólogo Marcos Coimbra em seus quadros
(Requerimento nº 289/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho).
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Antônio Genaro -  471, 472, 474, 476, 478, 1104, 1421, 1517, 1518,

1519, 1521, 1527

Antônio Júlio -  62, 471, 563, 568, 645, 966, 967, 1242, 1243, 1420,

1527
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625, 808, 878, 879, 880, 968, 1214, 1517, 1518, 1519, 1521, 1574,

1579, 1580, 1581, 1583
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Carlos Mosconi  -  19, 279, 765, 1036, 1066, 1246, 1518, 1519, 1521,

1673
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582, 583, 786, 787, 805, 889, 893, 1030, 1210, 1341, 1467, 1470,

1471, 1527, 1582
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Célio Moreira -  84, 85, 87, 88, 144, 146, 320, 510, 512, 513, 514,

618, 635, 640, 788, 970, 973, 975, 1028, 1064, 1107, 1215, 1222,

1251, 1258, 1269, 1423, 1445, 1519, 1521, 1527, 1534, 1573
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1114, 1213, 1214, 1215, 1223, 1424, 1450, 1479, 1517, 1518, 1520,
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Doutor Viana -   147, 148, 154, 196, 197, 205, 206, 491, 493, 558,
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Durval Ângelo -  161, 294, 300, 471, 472, 474, 476, 478, 889, 891,
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Elisa Costa -   74, 75, 76, 174, 175, 291, 294, 412, 414, 471, 474,
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1799

Paulo Cesar -  210, 588, 879, 880, 1004, 1005, 1006, 1008, 1073,

1249, 1448, 1450, 1452, 1527, 1593

Paulo Guedes -  64, 160, 275, 279, 280, 472, 474, 476, 478, 651,
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Tiago Ulisses -  151, 157, 290, 471, 798, 799, 800, 875, 1106, 1570,
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Vanderlei Miranda -  286, 291, 471, 554, 555, 558, 652, 1114, 1122,

1126, 1241, 1258, 1517, 1518, 1520, 1521, 1527, 1571

Vanderlei Jangrossi -  472, 474, 476, 478, 1221, 1438, 1440, 1442,

1522

Zé Maia -  209, 611, 802, 1027, 1518

Zezé Perrella - 472, 474, 476, 478, 875, 1028, 1075, 1443, 1444,

1518, 1520, 1521, 1522, 1527

Walter Tosta - 1237, 1238, 1240, 1517, 1518, 1520 
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Wander Borges -  6, 24, 28, 582, 835, 1517, 1518, 1520, 1521, 1522,

1689

Weliton Prado -  113, 115, 118, 120, 122, 123, 124, 134, 137, 138,

235, 281, 285, 472, 474, 476, 478, 486, 613, 632, 801, 803, 804, 824,

829, 1031, 1110, 1446, 1520, 1521, 1527, 1572, 1682

Mesa da Assembléia -  655, 656, 939, 942, 944, 1040, 1041, 1269

Palavras do Sr. Presidente -  27, 33, 52, 299, 420, 587, 863, 888,

933, 1144, 1269, 1486

Reunião Conjunta - 899, 1347

Comissão de Administração Pública -  425, 908, 1305, 1350, 1492,

1503

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -  428, 1343,

1358, 1682, 1683

Comissão de Constituição e Justiça -  54, 149, 323, 325, 327, 329,

330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 347, 348, 353,

355, 357, 359, 361, 363, 364, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 380, 384,

386, 395, 398, 401, 402, 403, 405, 430, 432, 433, 437, 440, 443, 447,
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450, 457, 459, 671, 672, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,

686, 691, 695, 699, 702, 703, 707, 710, 711, 713, 717, 719, 720, 724,

726, 727, 731, 733, 735, 737, 740, 743, 745, 746, 749, 750, 752, 754,

756, 758, 871, 874, 897, 903, 936, 1146, 1148, 1150, 1152, 1153,

1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1168, 1169, 1170, 1175, 1177,

1179, 1180, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1194, 1197, 1200, 1201,

1203, 1205, 1208, 1287, 1289, 1293, 1294, 1295, 1297, 1312, 1319,

1321, 1325, 1327, 1329, 1333, 1335, 1338, 1340, 1344, 1359, 1363,

1366, 1369, 1372, 1375, 1380, 1383, 1385, 1390, 1505, 1618, 1619,

1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1634, 1636, 1640, 1642, 1645, 1649,

1654, 1657, 1659, 1662, 1683, 1709, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718,

1723, 1731, 1736, 1738, 1740, 1741, 1747, 1752, 1754, 1756, 1759,

1761, 1764, 1767, 1769, 1773, 1776, 1778, 1782, 1784, 1786, 1788

Comissão de Cultura - 183, 185, 322, 670, 1397, 1611, 1613, 1614,

1706, 1707, 1708

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte -  54, 901,

917, 1285
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1029, 1215, 1244, 1352, 1399, 1404, 1446, 1704, 1735
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190, 191, 192, 351, 449, 593, 598, 600, 914, 1042, 1048, 1054, 1055,

1145, 1489, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1508, 1509

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 149, 150, 151,

426, 561, 1110, 1216, 1396, 1719
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1287, 1574

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -  30, 151,

561, 884, 1216, 1342, 1360, 1743

Comissão de Redação -  52, 193, 194, 195, 406, 407, 605, 607, 762,

763, 764, 869, 870, 1286, 1511, 1512, 1665, 1666

Comissão de Saúde -  326, 342, 429, 592, 909, 916, 1299, 1309,
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935, 1216, 1244, 1245, 1284, 1625, 1627, 1648, 1791

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social -  151,

183, 184, 186, 427, 674, 915, 1291, 1292, 1398, 1612, 1615, 1616,

1617, 1712, 1729

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 151,

424, 435, 631, 632, 804, 906, 1110, 1111, 1216, 1348, 1357, 1630,
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo -
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