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1ª Sessão Legislativa
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15.5.2007 21ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.5.2007 1182

15.5.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

23.5.2007 1293

15.5.2007 1ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial
para o Estudo da
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23.5.2007 1294
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Mental, Deficiência
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1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.5.2007 6ª Reunião Conjunta das
Comissões de Direitos

Humanos e de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.5.2007 1723

15.5.2007 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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15.5.2007 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

31.5.2007 1875

16.5.2007 40ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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16.5.2007 22ª Reunião
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2007 1253
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Comissão de Saúde
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Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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Comissão de Redação

na 1ª Sessão
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da 16ª Legislatura
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16.5.2007 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

29.5.2007 1729

16.5.2007 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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16.5.2007 7ª Reunião Ordinária da 30.5.2007 1788



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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
17.5.2007 41ª Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.5.2007 1036

17.5.2007 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.5.2007 1296
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Extraordinária da

Comissão do
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Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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17.5.2007 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura
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Extraordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.5.2007 1644

18.5.2007 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

31.5.2007 1878
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Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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21.5.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência

Mental ou Autismo na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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Ordinária da 16ª
Legislatura
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22.5.2007 23ª Reunião
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª
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Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
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Legislatura
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1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

26.5.2007 1591
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1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
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29.5.2007 1713



Homenagear a Plantar
S.A. Reflorestamentos

pelo Transcurso de
Seus 40 Anos de

Fundação
28.5.2007 17ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Clube
Atlético Mineiro pela

Conquista do
Campeonato Mineiro
de Futebol de 2007

30.5.2007 1773

29.5.2007 45ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

31.5.2007 1794
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos
Deputados Durval Ângelo, Lafayette de Andrada e Weliton Prado;
aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento da Deputada Elisa Costa; discurso do
Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento -
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 Genaro
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - 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 - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

Ata
- O Deputado Arlen Santiago, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Em discussão, a ata.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, não obstante a bela e detalhada leitura da ata feita pelo
Deputado Arlen Santiago, quero comentar algumas questões. A
primeira delas é que, uma vez que tivemos, à tarde, uma reunião tão
rica e com tantas questões importantes, tantos requerimentos
apreciados e oradores que usaram da tribuna com tanto brilhantismo,
pessoalmente não posso concordar que venha para leitura, neste
Plenário, uma ata tão resumida, em que fatos significativos são
esquecidos, deixados de lado, ficam sem registro.

A ata deve ser fiel ao que ocorreu na reunião anterior. Quando vejo
que a referência da ata é simplesmente “fizeram uso da palavra os
seguintes Deputados”, sem qualquer menção aos significativos temas
trazidos para debate. Gostaria de dizer que não há sequer uma
referência ao assunto levantado pelo Deputado, nenhuma referência.
Imaginemos que essa ata ficará registrada nos anais da história. É
necessário pelo menos uma ementa do que foi trazido para debate.

Tenho insistido nisso. Já o fiz em legislaturas anteriores, sou
contrário a essa forma de elaboração da ata pela Assembléia. Vejo
outros assuntos pertinentes, como o requerimento para que se fizesse
uma reunião especial a fim de prestar homenagem às vítimas da aids.
Cita-se, simplesmente, requerimento do Deputado Carlos Pimenta e
outros. Carlos Pimenta, grande Deputado, médico, que realmente tem
um trabalho que merece ser elogiado e destacado, sempre
trabalhando com temas que merecem essa preocupação social.
Entretanto, é necessário que a referência fosse feita a todos os
Deputados e Deputadas autores. Isso é o mínimo para termos um
detalhamento, uma abordagem mais correta da ata.

Vimos também requerimentos de comissões, como o da Comissão
de Educação, lidos de forma sumária. Não há sequer referência ao
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objeto do requerimento. Apelo para que realmente a ata traga um
detalhamento maior dos assuntos importantes desta Casa. Sabemos
que isso é fundamental. Já reiterei a Presidentes anteriores, como ao
próprio Deputado Mauri Torres, a necessidade de mudança de
elaboração da ata das reuniões desta Casa. Já fiz esse apelo ao
Deputado Antônio Júlio. Infelizmente, não fomos atendidos. Assim,
deixo esta reivindicação: que suspendamos esta reunião e a
apreciação desta ata até que essa questão de ordem seja respondida
pela Mesa. Em seguida, discutiremos questões importantes, como as
contas do TCE em Minas Gerais. Pergunto: amanhã cedo, na semana
que vem ou daqui a duas, três ou quatro semanas, quando
apreciarmos essas contas a favor ou contra, vamo-nos deparar com
uma mera referência dizendo “ficam aprovadas as contas do Tribunal”
ou “ficam rejeitadas as contas do Tribunal do ano de 2001, do ano de
2002”.

Desse jeito não vamos fazer história, nem deixar um registro real e
fiel para a posteridade. Por isso o correto é ter a atitude madura de
suspender a reunião para tratar de uma questão tão importante e
necessária como a redação da ata dos trabalhos da reunião anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo
que, de conformidade com o inciso I do art. 41 do Regimento Interno,
serão lavradas duas atas dos trabalhos da reunião pública. Uma, em
minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.
Outra, sucinta para ser lida, aprovada e assinada na reunião seguinte.
Logo, estamos cumprindo o Regimento Interno. V. Exa. sabe que uma
reunião que dura mais de duas horas não pode ser registrada
integralmente para ser lida na reunião seguinte. Por isso, até hoje, não
foi atendido o seu pedido, que contraria o Regimento Interno desta
Casa.

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

O Deputado Lafayette de Andrada - Apenas gostaria de esclarecer
ao Deputado Durval Ângelo que a ata é um extrato do que aconteceu
na reunião. Se ele deseja fazer uma pesquisa do que ocorreu para a
história, as notas taquigráficas reproduzem e transcrevem na íntegra a
fala de todos os Deputados que ocuparam o microfone. A história está
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preservada. É importante deixar isso registrado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, concordo que a ata

deva ser sucinta, mas o raciocínio do Deputado Durval Ângelo está
correto. A ata deve ser sucinta, mas deve detalhar os fatos principais.
Não vi mencionado na ata que os Defensores Públicos estão
paralisados há dois meses e meio - e havia faixas espalhadas por
todo o Plenário. O Defensor Público é o advogado daqueles menos
favorecidos, e mais de 250 mil pessoas estão sem atendimento.
Infelizmente, isso não consta na ata. Ela deve ser sucinta, mas deve
detalhar os pontos debatidos na reunião anterior.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não
havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa 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 - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Resolução nº 2.399/2002 seja apreciado em primeiro lugar.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Considero esse requerimento
importante, dada a abordagem e análise do parecer do relator de cada
conta. A inversão é o correto, para que possamos analisar a conta
posterior em primeiro lugar.

Sabemos que o assunto traz polêmica, traz paixão. A seqüência da
análise das contas é muito importante para as apreciarmos com
segurança.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um órgão
importante - auxiliar da Assembléia Legislativa, diga-se de passagem -
, subordinado ao Poder Legislativo, apesar de haver quem pense o



5

contrário. De sua ação depende a análise que fazemos das contas do
governo do Estado, da autarquia, da administração direta e indireta do
Estado. É necessário, então, um detalhamento maior, uma abordagem
maior nessa inversão que estamos propondo.

Vemos hoje, mais que nunca, que o controle das contas é uma
atividade que garante transparência à administração pública, ou seja,
garante à sociedade o acesso a essa abordagem. Então, a inversão
que proponho é mais que necessária.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, eu detalharia agora os

fundamentos para tentar convencer os Deputados a votarem
favoravelmente ao requerimento da Deputada Elisa Costa. Mas, como
não há quórum suficiente para a votação, peço o encerramento, de
plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual declara
prejudicado o requerimento de inversão de pauta da Deputada Elisa
Costa.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 25, 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 ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Elisa Costa; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
suspensão e reabertura da reunião; chamada para verificação de
quórum; existência de quórum para a continuação dos trabalhos;
renovação da votação do requerimento; aprovação - Votação, em
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turno único, do Projeto de Resolução nº 1.150/2003; discurso do
Deputado Padre João; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio
Braz -  Carlin Moura -  Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - 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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Resolução nº 1.150/2003 seja apreciado em 1º lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência torna a votação sem efeito.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 10 minutos para que
se configure o quórum para a continuação dos trabalhos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Sr. Secretário que proceda à chamada para a verificação de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Neider Moreira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados que,

somados aos 11 em comissões, totalizam 40 parlamentares. Portanto,
há quórum para a continuação dos trabalhos. A Presidência vai
renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.150/2003, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício
de 2002. A Comissão Financeira opina pela aprovação do projeto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, na verdade, faço esse
pedido de encaminhamento em nome da moralidade pública, da ética
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e da decência. Quero encaminhar a não-votação desse e dos demais
projetos de resolução que estão na pauta que dizem respeito às
contas do Tribunal de Contas do Estado.

Sr. Presidente, ao serem feitos estudos e pesquisas sobre esses
projetos, desde 2000, não encontramos detalhamento do balanço
analítico anual, nem mesmo as documentações que o Tribunal de
Contas exige dos outros órgãos quando analisa as suas contas, como
de Prefeituras e Câmaras. Ou seja, cobra detalhes das Prefeituras,
autarquias e, para analisar suas próprias contas, eles não detalham
essa prestação de contas. Então, é uma grande incoerência.

Além disso, existem algumas incongruências que requerem
esclarecimentos como, por exemplo, a demonstração da despesa com
pessoal. Quero fazer um apelo aos Conselheiros Antônio Carlos
Andrada e Wanderley Ávila, nossos colegas, que quero ter como
pessoas sérias. Ao encaminhar contrariamente ao Projeto de
Resolução nº 1.150, quero dizer a eles que o erro persiste nas contas
de 2003, de 2004, de 2005 e de 2006. Já tenho em mão o balanço de
2006, que diz: outras despesas de pessoal decorrentes de contratos
de terceirizados. Sabemos que há mais de 450 terceirizados e aqui as
despesas são zero. Faço um apelo sobretudo ao Conselheiro Antônio
Carlos Andrada, que foi relator nesta Casa, na Comissão Especial,
quando ele mesmo questionava o fato de ser zero, de não prestar
contas dos trabalhadores terceirizados, que são mais de 400 naquela
casa. Isso é um escândalo. É uma vergonha.

Assim sendo, não temos condições de votar esse projeto de
resolução. O encaminhamento que faço é não. Se o Regimento
Interno permitisse, poderíamos retirar essa matéria da pauta.
Enquanto eles não prestarem contas detalhadas, não colocaríamos o
projeto em votação. Infelizmente, por questão regimental, não
podemos fazer isso.

Esse entendimento não é apenas do Deputado Padre João, mas de
toda a nossa bancada. Discutimos o assunto ontem e chegamos a
essa conclusão não apenas pela forma como está a prestação de
contas, mas também em virtude da nossa solidariedade à Defensoria
Pública. Entramos em comunhão com os Defensores Públicos
pedindo ao governo que busque uma solução o mais rápido possível.
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Farei a leitura das palavras do relator, o ex-Deputado Antônio Carlos
Andrada, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas: “O Tribunal de
Contas conta com 418 funcionários terceirizados, distribuídos em
diversas áreas: 51 em gabinetes; 9 na Diretoria-Geral; 22 na
Informática; 4 na Assessoria Jurídica; 5 na Biblioteca; 4 na Associação
dos Servidores; 31 na Segurança; e 126 na Limpeza e Serviços
Gerais”.

Ele detalha os salários provando que, hoje, como Conselheiro, tem
consciência da existência desses funcionários terceirizados lá.

Prossegue dizendo: “Quanto à gestão de pessoal, verificamos que o
Tribunal apresenta sérios problemas. Parece-nos totalmente
incompreensível o Tribunal contratar 418 servidores terceirizados, que
representam cerca de 25% dos servidores daquela Casa e
comprometem 7% do orçamento daquele órgão. Além dos tradicionais
da Limpeza, Segurança e Serviços Gerais, cerca de 150 servidores,
existem outros 250 terceirizados, lotados em áreas como gabinetes de
Conselheiros, Departamento de Pessoal, Informática e Diretoria-
Geral”.

O relator continua detalhando aspectos, como salários. Sr.
Presidente, como já disse, o nosso encaminhamento é não. Em nome
da moralidade, temos de ter consciência de que não podemos aprovar
esse projeto de resolução. Quem participou de suas discussões? Foi
apreciado em 2002, na 14ª Legislatura. Já se passou a 15ª
Legislatura, hoje estamos na 16ª Legislatura. Somente agora está
sendo apreciado. Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é não.
Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, percebendo que não

temos quórum para votar essa matéria, solicito a V. Exa. que encerre,
de plano, esta 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
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edital de convocação. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/4/2007
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a expansão do
serviço de recolhimento de valores por carros-fortes nas casas
lotéricas. A Presidência comunica o recebimento de ofício do Sr.
Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados, publicado no
“Diário do Legislativo”, em 14/4/2007, e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nº 423/2007, no 1º turno (Deputado Délio
Malheiros) e Projeto de Lei nº 426/2007, no 1º turno (Deputado Paulo
Cesar). Registra-se a presença dos Deputados Luiz Tadeu Leite e
Paulo Cesar. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir a Sra. Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, Promotora de
Justiça, representando o Sr. André Estêvão Ubaldino Pereira,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime
Organizado e de Investigação Criminal - CAO-Crimo -; e os Srs.
William Leroy, Delegado Adjunto do Departamento de Investigações,
representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Ten. - Cel. Robson Campos,
Chefe da Sessão de Emprego Operacional da PMMG, representando
o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG;
Dimas Wagner Lamounier, Superintendente da Caixa Econômica
Federal em Minas Gerais; José Mário Moreira da Silva, Presidente do
Sindicato dos Lotéricos de Minas Gerais - Sincoemg; e Edilson Silva
Pereira, Presidente do Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade
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de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 300, 301 e 343/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (3), em que solicita seja realizada audiência pública nos
Municípios de Setubinha e Aricanduva, para debater questões da área
de segurança pública; e para que sejam consignadas nos anais desta
Casa manifestações de congratulações com os policiais civis e
militares que menciona, em razão de sua participação em operação
policial no dia 8/3/2007; e com os bombeiros militares que menciona,
em razão de sua participação nos partos dos bebês Vitória e João
Hugo, ocorridos no dia 5/4/2007; Luiz Tadeu Leite, em que pede seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Major
Franklin de Paula Silveira, por ocasião de sua posse no comando do
10º Batalhão da PMMG; Paulo Cesar, em que solicita seja realizada
reunião em Nova Serrana para debater, em audiência pública, o alto
índice de violência no Município; e Paulo Cesar e André Quintão, em
que pedem seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Segurança Pública e Participação Popular para debater, em audiência
pública, a questão da maioridade penal. 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.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/4/2007
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Ruy Muniz, por
indicação da Liderança do DEM ) e os Deputados Durval Ângelo e
Vanderlei Miranda, membros da Comissão de Direitos Humanos; a
Deputada Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Leonardo
Moreira, por indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Délio
Malheiros e Vanderlei Miranda (substituindo este ao Deputado Luiz
Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater e a investigar
os fatos relacionados ao desaparecimento de pessoas neste Estado e
a obter esclarecimentos sobre denúncias recebidas. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wagner Pinto de
Souza, Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida; Rodrigo
Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e de Apoio Comunitário- CAO- DH; as Sras. Selmara
Mamede Ferreira, representando o Sr. Lucas Rolla, Promotor de
Justiça e Coordenador da Promotoria de Infância e Juventude; Aruane
Amorim, psicóloga do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos; e outras pessoas, 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 votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (4), em
que solicita sejam convidados os pais de criança desaparecida e as
testemunhas desse caso, para prestarem esclarecimentos sobre o
desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado, nos anos de
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2005 a 2007; sejam ouvidos o policial civil e seus familiares; seja
convidada a psicóloga da Promotoria da Infância e da Juventude, que
ouviu as crianças que teriam testemunhado o assassinato de criança
desaparecida; e sejam encaminhadas, para tomada de providências,
em caráter de urgência, cópias das notas taquigráficas desta reunião
e de todas a serem realizadas ao Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e de Apoio Comunitário-CAO-DH e ao Delegado Titular da
Divisão de Crimes contra a Vida. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros destas Comissões para a próxima reunião, conforme edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 9h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco e
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Sílvio Tomaz, professor
estadual, e José da Silva, da União em Defesa da Comunidade do
Bom Jardim (14/4/07). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 86 e 442/2007 no 1º turno (Deputado André
Quintão). 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
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votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 132/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de
redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 1 a 3. O parecer sobre
o Projeto de Lei nº 213/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Domingos Sávio. 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 288, 293, 299, 337,
353 e 364/2007. 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 Elmiro Nascimento, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para debater
a situação de vários concursos públicos realizados pelo Estado, cujos
resultados foram homologados, mas não houve a nomeação e posse
dos aprovados; e a realização de reunião conjunta desta Comissão
com as Comissões de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e
de Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater a situação
referente ao ensino de educação ambiental na rede pública 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, 25 de abril de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Chico Uejo - André

Quintão - Inácio Franco - Domingos Sávio.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - Regional Norte, em
Montes Claros, os Deputados Sávio Souza Cruz, Almir Paraca,
Rômulo Veneroso e Wander Borges, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Guedes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza
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Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, os problemas
regionais do meio ambiente no Norte de Minas e a atuação da
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Supram -, que compõe o Sistema Estadual de Meio
Ambiente - Sisema, e comunica o recebimento de correspondência
enviada pela Gerência de Programas e Ações Ambientais da Cemig,
encaminhando calendário dessa instituição. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 265/2007, no 1º turno
(Deputado Wander Borges); e Projeto de Lei nº 346/2007, no 1º turno
(Deputado Rômulo Veneroso). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Rogério Noce Rocha, Superintendente de
Licenciamento e Atos Autorizativos da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr.
Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto dessa Secretaria;
Adauto Marques Batista, Vice-Presidente da Fiemg Regional Norte,
representando o Sr. Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Fiemg
Regional Norte; Alexandre Antônio Viana, Presidente da Sociedade
Rural de Montes Claros e Vice-Presidente da Faemg; e a Sra. Mônica
Maria Ladeia, representante da Associação Regional de Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos no Norte de Minas, que são convidados a
tomar assento à mesa. Os Srs. Athos Avelino Pereira, Prefeito
Municipal de Montes Claros; Julius César Denucci, representante da
Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - Federaminas -; Eduardo
Gomes de Assis, Chefe da Divisão de Fiscalização da Secretaria de
Meio Ambiente de Montes Claros; e Sra. Beatriz Fagundes Alves,
representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, não puderam comparecer. 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,



16

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a
finalidade da reunião, agradece aos convidados e demais
participantes pela presença e pelos importantes subsídios prestados a
esta Comissão, agradece ao Sr. Ariovaldo de Melo Filho, Presidente
da Fiemg Regional Norte, na pessoa do Sr. Adauto Marques Batista,
pela cessão do auditório dessa entidade para a realização deste
evento, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Rômulo Veneroso - Wander Borges -

Almir Paraca.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, 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 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, a cumprir as disposições da Lei
de Responsabilidade Fiscal no tocante à demonstração e avaliação,
por parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais
estabelecidas para o Estado referentes aos quadrimestres de 2006, e
a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, a
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007: ofícios dos Srs. Max
Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente,
Gerente Regional de Negócios e Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal; e Edvaldo Mendes Araújo, Presidente da
Fundação Cultural Palmares. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 323/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e



17

279/2007 (Deputado Antônio Júlio), no 2º turno; e 305/2007 (Deputado
Jayro Lessa); 522/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Bernardo Tavares de Almeida e Henrique Naves Pinheiro e a Sra.
Maria Rita de Carvalho Rocha, respectivamente, Secretário Adjunto,
Diretor da Superintendência Central de Planejamento e Programação
Orçamentária e Diretora da Central de Gestão Fiscal da Secretaria de
Planejamento e Gestão, e a Sra. Maria da Conceição Barros de
Rezende e o Sr. Eduardo Antônio Codo Santos, respectivamente,
Superintendente da Central de Contadoria Geral e Assessor da
Secretaria Adjunta da Secretaria de Fazenda, 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. O
Deputado Agostinho Patrús Filho se retira da reunião. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião. 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, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
323/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 325/2007 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 26/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) e 65/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). O Projeto de Lei nº 64/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. 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, 25 de abril de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/4/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús Filho e Neider Moreira
(substituindo este à Deputada Gláucia Brandão, por indicação da
Liderança do PP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude de aprovação de requerimento
do Deputado Agostinho Patrús Filho, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 25, 31 e 69/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho); 106 e 107/2007 (Deputado Neider Moreira).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 25, 31 e
69/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) e 106 e 107/2007
(relator: Deputado Neider Moreira). 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, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
18/4/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Gil Pereira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Ademir Lucas, Roberto Carvalho, João Leite, Fábio Avelar, Domingos
Sávio, Weliton Prado, Gustavo Corrêa, Agostinho Patrús Filho, Carlin
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Moura e Inácio Franco. 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. Em seguida, o
Presidente faz retirar da pauta os Requerimentos nºs 286, 287, 289,
304, 318, 342, 345 e 350/2007, apreciados na reunião ordinária do dia
17/4/2007, e informa que a reunião se destina a debater o projeto do
Rodoanel a ser implementado na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, com recursos federais, provenientes do Plano de
Aceleração do Crescimento - PAC. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Ricardo Mendanha Ladeira,
Presidente da BHTRANS, representando o Sr. Fernando Pimentel,
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Álvaro Campos de Carvalho,
Chefe de Serviço de Engenharia, e Carlos Rogério Caldeira de Lima,
Coordenador do Projeto Rodoanel, representantes do DNIT; as Sras.
Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Madalena Franco Garcia, Subsecretária
de Desenvolvimento Metropolitano; o Sr. Agostinho Silveira, Vice-
Prefeito Municipal de Contagem; a Sra. Maria Teresa Monteiro de
Castro Lisboa, Diretora de Planos e Programas, o Sr. Leomar
Fagundes de Azevedo, engenheiro especialista em meio ambiente,
representantes da Subsecretaria de Transportes; os Srs. Teodomiro
Diniz Camargo, Presidente do Instituto Horizontes; e Marcos Santana,
Coordenador Executivo do Instituto Horizontes, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Roberto Carvalho, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Djalma Diniz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/4/2007
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra.
Zailde Figueiredo Santos, coordenadora do Sind-UTE de Teófilo
Otôni, solicitando providências com o objetivo de resolver a questão
do transporte escolar no referido Município. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 1º turno: Projetos de Lei nºs 186 e
224/2007 (Ana Maria Resende); 445/2007 (Maria Lúcia Mendonça);
175/2007 (Deiró Marra); em turno único: 306 e 403/2007 (Carlin
Moura). 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, no 1º
turno, pela rejeição do Projeto de Lei nº 54/2007 (redistribuído ao
Deputado Deiró Marra), e pela aprovação do Projeto de Lei nº 76/2007
(relator: Deputado Deiró Marra) na forma do Substitutivo nº 2, 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 a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. É aprovado requerimento da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, em solicita seja retirado de pauta o Requerimento nº
390/2007. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 253/2007 (redistribuído ao Deputado Carlin Moura),
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 290, 292, 298,
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307, 309, 311, 314, 335, 336, 340, 344, 365, 367, 370, 375, 376, 386,
388, 389 e 391/2007. 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 Elmiro Nascimento, em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as de
Administração Pública e de Meio Ambiente e Recursos Naturais para,
em audiência pública, discutirem a situação referente ao ensino de
educação ambiental na rede pública; Carlin Moura (2), em que solicita
seja distribuído a esta Comissão o Projeto de Lei nº 59/2007, de
autoria do Deputado Weliton Prado; e em que solicita seja
encaminhado pedido de providência à Secretária de Educação, ao
Secretário de Desenvolvimento Social e ao Secretário de Esportes e
da Juventude, com vistas à ampliação e à cobertura da quadra
poliesportiva, à construção de um salão multi-meios para abrigar a
biblioteca, os computadores, a TV e o vídeo da Escola Estadual
Professor Teodoro Coelho, no Município de Juiz de Fora; Ruy Muniz,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, discutir o Projeto de Lei nº 30/2007, de autoria do
Governador do Estado; Deiró Marra, 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; Deputada Maria Lúcia
Mendonça (2), em que solicita seja realizada reunião desta Comissão
para, em audiência pública, discutir o tema "Inclusão, por via legal, de
disciplina ou conteúdo na grade curricular dos ensinos fundamental e
médio das escolas estaduais"; e em que solicita seja encaminhado
pedido de providência ao Governador do Estado, com vistas à
implementação da política remuneratória aos profissionais da
educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Eros
Biondini, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Antônio Claret Guerra, Presidente do jornal “MG
Turismo”, convidando os membros da Comissão a participar da
solenidade de entrega do XVI Prêmio MG Turismo, dia 16/4/2007, no
Belo Horizonte Othon Palace Hotel; da Sra. Maria Elvira Salles
Ferreira, agradecendo a todos os que colaboraram com o seu trabalho
à frente da Secretaria Estadual de Turismo, em prol do
desenvolvimento do Turismo em Minas. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 160/2007, no 1º turno (Deputado
Vanderlei Miranda). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nºs 93/2007 (relator: Deputado Vanderlei Miranda).
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 226, 269, 341, 346, 347 e 373/2007. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Zezé
Perrella em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão
para se debaterem os estudos e as negociações para que o Estado
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seja uma das sedes da Copa do Mundo de 2014; Eros Biodini em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão para se debater
o papel da mídia na divulgação e no fortalecimento do turismo no
Estado de Minas Gerais; e da Deputada Cecília Ferramenta em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão, com o objetivo
de se debaterem o projeto de expansão do parque siderúrgico da
Usiminas, na cidade de Ipatinga, e seus impactos na região do Vale
do Aço. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braúlio Braz - Cecília Ferramenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/4/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Gil Pereira, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Gustavo Corrêa (substituindo
este ao Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do DEM),
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 passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
591/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
354/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 415/2007 e
356/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 29/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e 409/2007 com as
Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 389/2007
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com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de
redistribuição); e 529/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Gil Pereira). O Presidente dá prosseguimento à discussão
do parecer em que o relator, Deputado Gilberto Abramo, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
373/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Neste momento, o Deputado
Sebastião Costa apresenta requerimento solicitando o adiamento de
discussão do projeto, o qual é aprovado. Após discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 441/2007 (relator:
Sebastião Costa); 295/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
372 e 554/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição no caso do primeiro projeto). Na fase de discussão do
parecer em que o relator, Deputado Gilberto Abramo, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
89/2007 com a Emenda nº 1, o Presidente defere pedido de vista do
Deputado Hely Tarqüínio. O Projeto de Lei nº 275 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. Na fase de discussão do parecer em que o relator,
Deputado Sebastião Costa, conclui pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 334/2007, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.
Os Projetos de Lei nºs 443, 481, 487, 492, 494 e 497/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gustavo Corrêa, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº
506/2007 é convertido em diligência ao Instituto Estadual de Florestas
- IEF -, e o Projeto de Lei nº 575/2007, à Secretaria de Fazenda.O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 517/2007 deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado
Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer em que o relator,
Deputado Gil Pereira, conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 597/2007 com a Emenda nº 1, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
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parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 339/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 562/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita
sejam os Projetos de Lei nºs 543, 545 e 551/2007 convertidos em
diligência ao autor, e o Projeto de Lei nº 549/2007, ao DER-MG.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Delvito Alves -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 685/2007,
de sua autoria, que institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras
providências. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Sérgio de Mattos, Presidente da
Minaspetro, encaminhando documentação apresentada na audiência
pública da Comissão realizada em 2/4/2007, contendo subsídios para
a investigação dos preços dos combustíveis; e do Sr. Anderson
Eduardo Paschoalin Miguel, Chefe do Núcleo de Registro e Medicina
Rodoviária, contendo estatística dos acidentes ocorridos no ano de
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2006 e nos meses de janeiro a março de 2007, na Rodovia BR-135,
em resposta a solicitação da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 309/2007 (Deputado
Carlos Pimenta); 324/2007 (Deputado Antônio Júlio); e 477/2007
(Deputado Célio Moreira), todos no 1º turno. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Pedro Olivotto, Presidente do
Sindicato das Empresas Cinematográficas Exibidoras de Cinema de
Belo Horizonte, Contagem e Betim; e Daniel de Queiroz Soares,
Assessor da Diretoria do Audiovisual da Secretaria de Estado de
Cultura; que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se,
também, a presença do Sr. Lúcio Otôni, Conselheiro do Sindicato das
Empresas Cinematográficas Exibidoras de Cinema de Belo Horizonte,
Contagem e Betim. O Presidente, autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado Neider Moreira. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 338/2007.
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 de
autoria do Deputado Antônio Júlio (2) em que solicita sejam
convidados representantes do Sindifisco, para, em reunião da
Comissão, prestar esclarecimentos sobre a portaria da Secretaria de
Fazenda a qual vincula a concessão de reajustes salariais à aplicação
de multas aos contribuintes do Estado; e em que solicita seja
encaminhado pedido de informações à Secretaria de Estado de
Fazenda, acerca da não-regulamentação da Lei nº 15.300, de
9/8/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Délio Malheiros, Presidente.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 19/4/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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. Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito Municipal de Rio
Preto, relatando fatos relativos à prática de atos abusivos cometidos
por policiais militares desse Município; Frutuoso Antônio do Prado,
pedindo a tomada de providências quanto à denúncia sobre o
procedimento do Juiz da Comarca de Abaeté, que está possivelmente
obrigando o preso, que é aposentado, a trabalhar, e sobre o sistema
de albergue adotado pela cadeia pública local; Hércules Marques de
Sá, Gerente Regional de Assistência Social da Secretaria de
Administração Regional Municipal Centro Sul, convidando a Comissão
para participar de reunião das comissões locais de assistência social
da região centro-sul, que debaterão sobre o papel do conselheiro no
controle social; Rogério Correia, ex-Deputado Estadual, agradecendo
a amizade e o companheirismo dos parlamentares que muito
contribuíram para o melhor desempenho de suas tarefas militantes;
Fernando Viana Cabral, Secretário de Administração Regional
Municipal Centro-Sul, convidando a Comissão para a II Pré-
Conferência de Políticas para Mulheres Centro-Sul, tendo como tema
“Ampliar e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de
poder”; exemplar da revista “Observatório Social”, da Biblioteca LTr
em São Paulo, indicando para conhecimento obras sobre direitos do
portador de deficiência no mercado de trabalho; e ofício do Sr.
Rogério Sottili, Secretário Adjunto da Secretaria Especial dos Direitos
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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, publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno,do Projeto de Lei nº 20/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. 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, que recebeu
emenda dos Deputados João Leite e Luiz Tadeu Leite, em que
solicitam seja realizada reunião, com os convidados que menciona,
para, em audiência pública, discutir a situação do sistema prisional de
Minas Gerais e a solução para o problema da superlotação das
cadeias no Estado; João Leite (2), em que solicita a realização de
audiência pública, com os convidados que menciona, para debater a
situação dos comerciantes dos Mercados Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza, haja vista a possibilidade de encerramento de suas
atividades; e sejam encaminhados ofícios ao Delegado Titular da 10ª
Delegacia Distrital de Belo Horizonte, ao Secretário de Defesa Social,
ao Comandante da Polícia Militar e ao Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos, pedindo a tomada
de providências com relação à denúncia apresentada pelo Sr. Brasil
Coelho Cyrino; Durval Ângelo (2), em que solicita a retirada de
tramitação do Requerimento nº 328/2007, de autoria desta Comissão;
e em que solicita sejam encaminhadas cópias do relatório da visita
desta Comissão ao 2º Distrito Policial de Contagem, realizada no dia
12/4/2007, ao Juiz da Vara da Fazenda Pública de Contagem, ao
Secretário de Defesa Social, ao Subsecretário do Sistema Prisional,
ao Ministério Público da Vara de Execuções Criminais de Contagem e
à Defensoria Pública de Contagem; e Luiz Tadeu Leite, em que
solicita seja realizada visita desta Comissão ao novo Arcebispo da
Arquidiocese de Montes Claros, Dom José Alberto Moura, no dia
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20/4/2007, para debater a promoção dos direitos humanos e convidá-
lo a participar da audiência pública desta Comissão, a realizar-se na
mesma data, às 10horas, em Montes Claros, com o objetivo de
debater o aumento da violência neste Município. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/4/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Doutor Rinaldo e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Cecília Ferramenta e o Deputado Getúlio Neiva. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento de ofício
da Sra. Myriam Araújo Coelho, Superintendente de Regulação da
SES, com a finalidade de apurar denúncia encaminhada pela
Comissão de Saúde, para realização de auditoria na Secretaria
Municipal de Contagem. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 478/2007, no 1º turno (Deputado Carlos
Pimenta); 350/2007, no 1º turno (Deputado Ruy Muniz) e 459/2007,
em turno único (Doutor Rinaldo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 73/2007 na forma do
Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 227/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado
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Doutor Rinaldo, em virtude de restribuição). 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
310, 339, 368, 371 e 377/2007. 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 Cecília Ferramenta,
em que solicita seja realizado debate público com o objetivo de
discutir a realidade e as perspectivas das políticas públicas voltadas
para a saúde da mulher e de lançar a Frente Parlamentar de Defesa e
Promoção da Saúde da Mulher; do Deputado Getúlio Neiva, em que
solicita seja realizada visita desta Comissão à cidade de Teófilo Otôni,
com a finalidade de verificar e discutir a situação do atendimento à
população na área de saúde e de propor soluções para os problemas
existentes. 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, 25 de abril de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Hely

Tarqüínio - Ruy Muniz.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão (substituindo o Deputado João Leite, por indicação
da Liderança do BSD) 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 a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão (3) em que
solicita sejam enviados ofícios à 4ª Câmara do Ministério Público
Federal, pedindo informações 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; à Mineradora Rio Pomba Cataguazes,
solicitando o envio à Comissão de listagem com o nome e o local de
moradia de todas as pessoas cadastradas para serem indenizadas,
discriminando as que já receberam a indenização, em razão do
rompimento da barragem de rejeitos de responsabilidade da
mineradora; à Secretaria Municipal de Educação de Ibirité,
encaminhando abaixo-assinado do Movimento Pró-Creche e Pais de
Alunos de Ibirité, solicitando providências para regularização repasse
de recursos para as creches comunitárias conveniadas com o
Município, sendo a Comissão informada das providências tomadas;
André Quintão, Carlin Moura e Elisa Costa em que solicitam reunião
conjunta da Comissão com a do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social com a finalidade de, em audiência pública, se discutir a
situação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, com os
convidados que mencionam. O Deputado Carlin Moura tece suas
considerações em homenagem ao Dia do Índio. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
André Quintão, Presidente - Ademir Lucas - Carlin Moura.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007
Às 14h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Montes Claros a Deputada Ana Maria Resende (substituindo o
Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD) e
os Deputados Weliton Prado, Paulo Guedes, Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da
Liderança do BSD) e Almir Paraca (substituindo a Deputada Cecília
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Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta e Arlen Santiago. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, 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, os problemas decorrentes da execução do Programa Luz
para Todos no Norte de Minas, em especial a proposta da Cemig de
instalação de painéis voltaicos, a ocorrência de atrasos e as
dificuldades no atendimento às famílias cadastradas. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sued Parrela
Botelho, Vice-Prefeito Municipal de Montes Claros, e Coriolando
Ribeiro Afonso, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros;
Luiz Augusto da Costa, gestor do contrato celebrado entre a Cemig e
a Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Marcílio de Souza Magalhães,
Coordenador Estadual do Programa Luz para Todos; a Sra. Beatriz
Morais de Sá Corrêa, Secretária Executiva da Associação dos
Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -; os Srs. Abelard
Carlos Pimenta, Presidente da Associação de Vereadores da Área
Mineira da Sudene - Avams -; Renato Lopes Santos de Carvalho,
Coordenador do Programa Luz para Todos na região de Montes
Claros; José Luiz França dos Santos, Coordenador Executivo do
Programa Luz para Todos; e Wilian Vagner Moreira, Coordenador
Geral do Sindieletro, que são convidados a tomar assento à mesa. A
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo Guedes,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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, 25 de abril de 2007.
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Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/4/2007

Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Montes Claros os Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Ruy
Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Carlos Pimenta e Paulo Guedes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude de aprovação de requerimento do Deputado Ruy
Muniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o aumento da criminalidade violenta e de violação dos direitos
humanos na comunidade Cristo Rei, popularmente conhecida como
"Feijão Semeado". A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Vero Franklin Sardinha Pinto, Secretário Municipal
de Políticas Sociais de Montes Claros, representando o Sr. Athos
Avelino Pereira, Prefeito Municipal de Montes Claros; Vereador Cori
Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros; Major PM
Franklin de Paula Silveira, Comandante do 10º Batalhão da Polícia
Militar de Montes Claros; Cel. Heli José Gonçalves, Comandante da 3ª
Regional da Polícia Militar de Montes Claros; Aluízio Mesquita,
Delegado Regional da Polícia Civil de Montes Claros; José Messias
Salles Alves, Delegado Titular da Delegacia de Furtos e Roubos de
Montes Claros; Ildemar Gomes de Souza, Presidente do Conselho
Tutelar de Montes Claros; e Marco Antônio Ferreira, Juiz da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Montes Claros, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Luiz Tadeu Leite
passa a Presidência ao Deputado Durval Ângelo, e este concede a
palavra ao Deputado Ruy Muniz, 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 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz (7), em que
solicita realização de visitas à Comunidade Cristo Rei, conhecida
como "Feijão Semeado", após esta reunião, com a participação dos
convidados presentes, e ao Secretário de Defesa Social, para discutir
a implantação do Programa "Olho Vivo" em Montes Claros, a
conclusão da obra da cadeia pública local e a implantação das áreas
integradas de segurança pública; sejam encaminhados ofícios ao
Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando que o 10º Batalhão
da Polícia Militar seja exclusivo de Montes Claros; ao Secretário de
Defesa Social, encaminhando cópia das notas taquigráficas desta
reunião, solicitando o aumento do efetivo da polícia militar e da polícia
civil em Montes Claros; à direção do Samu de Montes Claros, com
vista a que seja retomado o atendimento aos moradores da
Comunidade Cristo Rei, em conseqüência de denúncia que chegou a
esta Comissão nesta reunião; ao Prefeito Municipal de Montes Claros,
solicitando a urbanização do Bairro Comunidade Cristo Rei
encaminhando notas taquigráficas desta reunião; e seja enviada cópia
das notas taquigráficas desta reunião ao Procurador-Geral de Justiça,
com vistas à elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC - entre as autoridades municipais, polícia civil e militar e órgãos
estaduais, para conter a violação de direitos humanos e o aumento da
criminalidade e da violência nesse bairro, em Montes Claros; Luiz
Tadeu Leite (2), em que solicita sejam enviados ofícios ao Presidente
do Tribunal de Justiça, pedindo a criação de uma nova Vara Criminal
na Comarca de Montes Claros, tendo em vista o aumento da
criminalidade e conseqüente elevação do número de processos na
comarca; e ao Subsecretário de Administração Prisional, pedindo
sejam tomadas providências com relação a vagas no sistema prisional
para os presos já condenados da Comarca de Montes Claros; Durval
Ângelo, em que solicita seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de
Montes Claros com vistas a que seja novamente implantada a
Secretaria Municipal de Segurança e Direitos do Cidadão, em
conseqüência do aumento dos índices de criminalidade e violação de
direitos humanos nesse Município; e Paulo Guedes, em que solicita
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seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar com vistas
à instalação da Companhia da Polícia Militar de Manga. 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.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2007
Às 19h5min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para debater o tema “Direitos humanos como requisito para a
conquista da paz”. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 149/2007, em turno único (Deputado Ruy Muniz); e
527/2007, em turno único (Deputado João Leite). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Harbans Lal Arora,
Coordenador-Geral da Unipaz, que é convidado 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 ao convidado, para que faça sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Vanderley Miranda.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2007



36

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado André
Quintão. 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. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 439/2007 , em 1º turno
(Deputado Délio Malheiros), e 604/2007, em turno único (Deputado
Luiz Tadeu Leite). 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 362/2007 (relator:
Deputado Délio Malheiros) com a Emenda nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 96/2007 (relator: Deputado Paulo Cesar), 139/2007 (relator:
Deputado Leonardo Moreira) e 426/2007 (relator: Deputado Paulo
Cesar), ambos na forma de substitutivos que receberam o 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
396, 397, 404 e 405/2007. 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 (3), em que
solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Defesa
Social, solicitando-lhe a instalação de um posto de identificação civil
no Município de Contagem e de uma agência integrada de segurança
pública - Aisp - no Bairro Nacional, também em Contagem; e em que
solicita sejam encaminhados ofícios ao Secretários de Estado de
Defesa Social e de Desenvolvimento Social, solicitando-lhes que,
após a conclusão das obras de inauguração do 39º Batalhão da
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PMMG, seja utilizada para a instalação do Centro Social Urbano -
Cesu - a área que hoje abriga uma companhia de polícia; e Neider
Moreira, em que solicita seja realizada reunião conjunta das
Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de
Segurança Pública para, em audiência pública, debater sobre os
assaltos nas linhas intermunicipais, em especial as da Região Centro-
Oeste 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, 27 de abril de de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Délio Malheiros.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, após a leitura da ata, feita pelo Deputado André Quintão,
é ela dada por aprovada e 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. Jamir Anselmo Corradi,
Presidente da Câmara Municipal de Caeté, Sérgio Franco de Oliveira
Júnior, Juiz de Direito da Comarca de Pouso Alegre; e Célio Faria,
Presidente do Conselho de Segurança de Coromandel (20/4/2007);
Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado;
e Cleuza Maria Rodrigues Borges (21/4/2007). Após a leitura de
correspondência, fazem uso da palavra os Deputados Ademir Lucas,
Chico Uejo, Domingos Sávio e André Quintão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 622/2007, no 1º turno
(Deputado Elmiro Nascimento); 356/2007, no 1º turno (Deputado
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Ademir Lucas); e 597/2007, no 1º turno (Deputado Domingos Sávio).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer sobre o
Projeto de Lei nº 213/2007, faz uso da palavra o Deputado Fábio
Avelar. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o
parecer pela rejeição ao Projeto de Lei nº 213/2007, no 1º turno
(relator: Deputado Domingos Sávio). O Presidente determina a
distribuição de avulso, solicitada pelo relator, Deputado Domingos
Sávio, do parecer sobre o Projeto de Lei nº 597/2007, no 1º turno, que
conclui por sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 417/2007, de autoria do 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 Chico Uejo em que solicita seja enviado ofício ao
Presidente do Tribunal de Justiça para que, ao enviar a esta Casa o
projeto de lei complementar que trata da organização judiciária, sejam
observados critérios técnicos e objetivos para manutenção, criação e
extinção de varas e comarcas, e, ainda, seja observada a incidência
de crimes violentos e a proximidade de outros Estados brasileiros.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 16 horas, com a finalidade
de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 597/2007, do
Governador do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Gustavo Corrêa - Elisa Costa - Chico

Uejo - Domingos Sávio.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 26/4/2007
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Vanderlei Miranda, 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 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 apreciar a matéria constante na
pauta 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 tomada de providências,
documentos relativos aos Autos nº 079.07.347.090-2, ação civil
pública, requerida pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
que se refere à 5ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem; da Sra.
Maria das Dores Viana, de Sete Lagoas, solicitando empenho da
Comissão, para o esclarecimento do falecimento de sua filha Simone
de Fátima Viana, ocorrido em 15/12/2006, nas dependências do
Hospital do Instituto Raul Soares, nesta Capital; Antônio de Padova
Marchi Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” em 21/4/2007.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 225/2007
(relator: Deputado João Leite, em virtude de redistribuição) na forma
do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval
Ângelo (5), em que solicita sejam encaminhados ao Superintendente
da Polícia Federal, em Minas Gerais, pedido de providência e cópia
das notas taquigráficas da reunião da Comissão realizada em
Bocaiúva, no dia 20/4/2007, para que apure responsabilidade da
empresa V e M, que obriga e orienta os vigilantes terceirizados a
reprimir invasões, sendo demitidos, caso não cumpram a orientação,



40

segundo relato de dirigentes do sindicato dos vigilantes daquele
Município; sejam formuladas manifestações de aplauso ao Chefe da
Polícia Civil e ao Secretário de Defesa Social, pelo brilhante trabalho
realizado pela Polícia Civil, na pessoa da Delegada Dolores Oliveira
Santos e sua equipe, na apuração da morte do trabalhador rural
Antônio Joaquim dos Santos, ocorrido em Guaraciama no dia
26/2/2007; realização de visita da Comissão à Delegacia de Ponte
Nova, no próximo dia 11/5/2007, a fim de verificar as condições da
carceragem, da infra-estrutura e da situação dos presos, e à Divisão
de Tóxicos da Capital, para verificar denúncia recebida pela
Comissão, de práticas arbitrárias e abusivas por parte de policiais civis
dessa unidade; e que seja enviado ao Juiz da 1ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Contagem o relatório de visita da Comissão à
5ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, solicitando providências
para determinar sua imediata interdição, uma vez que a Secretaria de
Defesa Social já anunciou a transferência dos detentos para o
Deoesp, tão logo terminem as obras que lá estão sendo realizadas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 364/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em tela
objetiva dar denominação ao trecho da rodovia que liga a BR-122, no
entroncamento de Mato Verde, a Santo Antônio do Retiro e
Montezuma.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou a Emenda nº 1. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 364/2007 objetiva 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.

Esse dedicado servidor do DER-MG prestou destacados serviços à
população do Norte do Estado. Em vista disso, a homenagem que se
lhe pretende prestar por intermédio desta proposição, demonstra a
gratidão e o reconhecimento daquela gente a seu trabalho.

Cabe ressaltar que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça suprime o parágrafo único do art. 1º do projeto -
que prevê a confecção de placas indicativas da denominação da
rodovia pelo DER -, por se tratar de atribuição intrínseca a sua
competência.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

364/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 9/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, do Deputado Paulo Cesar, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 63/2005,
“altera o art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 28/6/94, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

Cabe, agora, a este órgão colegiado, preliminarmente, apreciar os
aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe
o art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
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Inicialmente, cumpre salientar que o projeto sob comento tramitou
nesta Casa, na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou detalhadamente a matéria no tocante ao juízo de
admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“A proposição em análise determina que o art. 61 da Lei
Complementar nº 33, de 28/94, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências, passe a vigorar
acrescido dos §§ 4º e 5º, que apresenta.

A primeira alteração, contida no § 4º, institui a obrigatoriedade de os
órgãos da administração direta e as entidades da administração
indireta do Estado enviarem ao Tribunal de Contas, até o dia 1º de
dezembro dos anos em que houver eleições municipais, a relação dos
convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com os
Municípios, os quais estejam pendentes de execução, de prestação
de contas ou apresentem indício de irregularidade. A segunda
alteração, que figura no § 5º, dispõe que o Tribunal de Contas, de
posse dos dados a que se refere o disposto no § 4º, tornará
disponíveis as informações, organizadas por Município, por meios
eletrônicos de acesso público, até o dia 20 de dezembro dos anos em
que houver eleições municipais e delas dará imediata ciência ao
Ministério Público junto ao Tribunal.

Passamos à análise da proposição.
O Tribunal de Contas do Estado, órgão incumbido de auxiliar a

Assembléia Legislativa no controle externo da administração pública,
é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos órgãos do Estado e das entidades da
administração indireta. Atua, também, como auxiliar das câmaras
municipais no controle externo dos Municípios.

As atribuições do Tribunal de Contas estão arroladas no art. 76 da
Constituição Estadual e no art. 13 da Lei Complementar nº 33, de
1994. Entre essas, figura, por exemplo, a explicitada no inciso XV do
art. 76 da Carta mineira, que estabelece para o referido órgão a
obrigação de ‘apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere
que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer
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natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado,
por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração indireta’.

O art. 13 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas enumera, em seus
incisos I, II e III, a competência desse órgão para ‘apreciar as contas
prestadas anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir
parecer prévio em 60 dias contados do seu recebimento’; ‘apreciar as
contas prestadas anualmente pelos Prefeitos e sobre elas emitir
parecer prévio em 360 dias contados do seu recebimento’ e ‘julgar as
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens
ou valores públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou de entidade
da administração indireta’. Além disso, o inciso XII do mencionado
dispositivo determina que o referido Tribunal fiscalize ‘a aplicação de
quaisquer recursos repassados ou recebidos pelo Estado ou pelo
município, por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere’.

A 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 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, dispõe, no §
2º do art. 1º, que as disposições nela contidas ‘obrigam a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios’. Nas referências à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios - estabelece o § 3º -
, estão compreendidos o Poder Executivo; o Poder Legislativo, neste
abrangidos os Tribunais de Contas; o Poder Judiciário e o Ministério
Público; as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.

De acordo com a referida norma, constituem instrumentos para a
transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
até em meios eletrônicos de acesso público, os planos, os orçamentos
e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio, emitido pelos Tribunais de Contas; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Além
disso, o art. 51 da LRF dispõe que o ‘Poder Executivo da União
promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por
esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao
exercício anterior, e a sua divulgação, até por meio eletrônico de
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acesso público’.
O § 1º do mencionado dispositivo determina que os Estados e os

Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União,
respectivamente, até 31 de maio e até 30 de abril do exercício
financeiro seguinte. O § 2º dispõe que o descumprimento dos prazos
previstos ‘impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente
da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações
de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal
atualizado da dívida mobiliária’.

O § 3º do art. 56 da mencionada norma determina, ainda, seja dada
ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas dos
Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério
Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do
respectivo Tribunal de Contas.

Assim, o projeto de lei complementar em análise introduz
modificação na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado,
incumbindo-o de fiscalizar o cumprimento da norma geral citada, em
razão de ser ele o órgão auxiliar da Assembléia Legislativa no controle
externo da administração.

No que concerne à competência para legislar sobre a matéria,
determina a Constituição da República, no parágrafo único do art. 75,
que as Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas
respectivos. A Carta mineira, por sua vez, no seu art. 76, atribui
competências ao Tribunal de Contas, as quais são minudenciadas na
sua lei orgânica.

A iniciativa parlamentar é, da mesma maneira, pertinente. A
Constituição Estadual não arrola a matéria entre aquelas de
competência privativa do Tribunal de Contas ou do Governador do
Estado.

Assim sendo, o projeto se coaduna com as citadas normas relativas
à fiscalização da execução orçamentária. Entretanto, necessária se
faz a alteração do disposto no § 4º, que se pretende incluir para
adequação do texto à técnica legislativa. Com esta finalidade,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
9/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao § 4º do art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho

de 1994, ao qual se refere o art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº
9/2007, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 61 - (...)
§ 4º - Os órgãos da administração direta e as entidades da

administração indireta do Estado enviarão ao Tribunal de Contas, até
o dia 1º de dezembro dos anos em que houver eleições municipais, a
relação dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres
celebrados com os Municípios, os quais estejam pendentes de
execução ou de prestação de contas.”.”.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 9/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Deputado Paulo

Cesar, objetiva alterar o art. 61 da Lei Complementar nº 33, de
28/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá
outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela determina que o art. 61 da Lei Complementar

nº 33 passe a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º, que apresenta. Tal
artigo versa sobre a fiscalização de atos e contratos celebrados entre
os Municípios e as entidades da administração direta e indireta do
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Estado.
O § 4º institui a obrigatoriedade de os órgãos da administração

direta e as entidades da administração indireta do Estado enviarem ao
Tribunal de Contas, até o dia 1º de dezembro dos anos em que houver
eleições municipais, a relação dos convênios, contratos ou
instrumentos congêneres celebrados com Municípios e que estejam
pendentes de execução ou de prestação de contas ou apresentem
indício de irregularidade. Por seu lado, o § 5º dispõe que o Tribunal de
Contas, de posse dos dados a que se refere o § 4º, tornará
disponíveis as informações, organizadas por Município, por meio
eletrônico de acesso público, até o dia 20 de dezembro dos anos em
que houver eleições municipais e delas dará imediata ciência ao
Ministério Público junto ao Tribunal.

De acordo com o autor da proposta, o projeto propicia condições
para que o candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal tenha
acesso garantido aos dados e informações necessários para o
desenvolvimento de suas ações de governo, minimizando-se os
eventuais problemas advindos da disputa eleitoral.

Vale ressaltar que a proposição vai ao encontro do disposto na Lei
Complementar Federal nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, de
4/5/2000, que define como instrumentos para a transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em
meio eletrônico de acesso público, os planos, os orçamentos e as leis
de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e os respectivos
pareceres prévios, emitidos pelos Tribunais de Contas; o relatório
resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal,
bem como as versões simplificadas desses documentos. Assim, as
modificações propostas no projeto de lei complementar em análise
caminham em simetria com as normas relativas à fiscalização da
execução orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimento à
aprovação do projeto e opinou favoravelmente à sua aprovação. No
entanto, verificou a necessidade de alterar a redação do § 4º visando
à adequação do texto à técnica legislativa, razão pela qual apresentou
a Emenda nº 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
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esta Comissão analisar, o projeto não apresenta grande impacto
sobre os cofres públicos. É verdade que a cada quatro anos os órgãos
da administração direta e as entidades da administração indireta do
Estado terão o custo processual do envio ao Tribunal de Contas das
informações pertinentes a contratos e convênios celebrados com
Prefeituras. No entanto, esse custo é pouco representativo se o
comparamos com o benefício que advirá da aprovação da proposição.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 9/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 20/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre o auxílio e a
assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, foi o projeto
apreciado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem como objetivo garantir a realização de cirurgia

reparadora gratuita nos casos de lesões ou seqüelas decorrentes de
agressão comprovada mediante apresentação de Boletim de
Ocorrência.
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A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou o objetivo singular
do projeto, qual seja o de evitar que certos tipos de lesão decorrentes
de agressão física possam ter sua reparação considerada de caráter
meramente estético. Com certeza, o acesso a atendimento médico-
cirúrgico nos hospitais e centros de saúde integrantes do SUS é de
fundamental importância para a vítima, tal como disposto na Lei nº
13.188.

A Comissão de Direitos Humanos, por meio do Substitutivo nº 2,
incluiu no projeto a assistência social e psicológica à vítima de
violência, além do tratamento estatístico dos casos de violência no
Estado e da manutenção de banco de dados específico sobre o
assunto.

O aspecto financeiro é tratado na Lei Orçamentária Anual do Estado.
A ação orçamentária é executada pela Secretaria de Saúde – SES –,
especificamente na unidade orçamentária Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais – Fhemig –, que prevê sejam disponibilizados
à população serviços médico-hospitalares e ambulatoriais de urgência
e de emergência, atuando como centro de referência e excelência no
atendimento a pacientes vítimas de politraumatismos, grandes
queimaduras, intoxicações e situações clínicas e/ou cirúrgicas de risco
de morte, bem como tratamento cirúrgico eletivo, principalmente de
alta complexidade, de patologias decorrentes de traumas, nas áreas
de ortopedia e bucomaxilofacial. Os recursos para essa ação
específica, no exercício de 2007, são de R$30.841.789,00.

O projeto não encontra óbice do ponto de vista financeiro, por não
acarretar impacto nas contas do Estado, nem fere a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Esta Comissão entende, além disso, que as
medidas propostas pela proposição em tela também são carregadas
de relevante significado social. Por essas razões o projeto deve
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 20/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Direitos Humanos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -
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Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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, 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, XIV, do Regimento Interno,
compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por objetivo instituir programa de

crédito popular destinado a financiar as atividades de microempresas.
A ênfase da proposta está na agilidade e na conseqüente efetividade
do crédito, que, mediado pelas denominadas Instituições de
Microfinanças - IMFs -, chegará com mais facilidade ao
microempreendedor.

Nos termos pretendidos, o Estado fornecerá, por meio do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, executor do
programa, verbas públicas, que, operadas pelas IMFs, atenderão a
microunidades produtivas de empreendedor individual ou associado,
associações de trabalhadores ou cooperativas de trabalhadores.
Serão enquadradas como instituições de microfinanças as
organizações da sociedade civil de interesse público - Oscips -,
reguladas pela Lei Federal nº 9.790, de 23/3/99, e pela Lei nº 14.870,
de 16/12/2003; 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, objeto da Lei
Federal nº 5.764, de 16/12/71, e da Resolução nº 2.771, do Conselho
Monetário Nacional.

A proposição se assenta em sólidos pressupostos fundados em um
ideal de economia solidária. O microcrédito, nessa perspectiva,
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funciona como opção de crédito para empreendedores dos setores
formal e informal, que não têm acesso ao sistema bancário tradicional
e desejam montar, ampliar ou melhorar seu negócio. A liberação do
microcrédito é baseada principalmente na análise socioeconômica do
empreendedor, que, no caso, será realizada pelas IMFs.
Diferentemente do crédito tradicional, no qual o cliente vai até a
agência, no programa de microcrédito aventado, o banco chegará ao
cliente, especialmente porque as IMFs são entidades próximas da
base beneficiária.

É notória a importância de iniciativas como a contida no projeto de
lei sob apreciação. O caso mais conhecido no mundo é,
provavelmente, o realizado em Bangladesh e descrito no livro “O
Banqueiro dos Pobres”, de Muhammad Yunus. Nessa experiência, o
fomento creditício prosperou tanto que deu origem, em 1978, ao
Grameen Bank, que atualmente empresta cerca de
US$2.400.000.000,00 em microcréditos para cerca de 2.300.000
empreendedores de pequeno porte.

Segundo Carlos Ilton Cleto, “a implementação do microcrédito tende
a estimular a atividade produtiva e, consequentemente, incrementar o
resultado da produção macroeconômica do sistema”. O autor afirma,
ainda, que, “quanto à abrangência social, ou seja, ao próprio processo
de desenvolvimento econômico-social, a existência do microcrédito é
naturalmente inerente, uma vez que contribui para uma melhor
distribuição de renda e para um benefício aos menos assistidos”. Ele
realça, também, a importância da maneira pela qual serão
incorporados ao processo os pleiteantes do crédito, pois as condições
para sua percepção devem ser simples e desburocratizadas, evitando
intimidar eventuais requerentes (“In”: www.fae.edu/intelligentia/artigo).

Assinale-se, também, que a proposição se coaduna com uma
tendência geral de abordagem dessa matéria, vista, por exemplo, no
IV Congresso Latino-Americano de Microcrédito e na Cúpula Global
do Microcrédito, eventos ocorridos no ano passado, e no Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, do Ministério do
Trabalho.

Verifica-se, com base nessas premissas, que a proposição sob
análise é perfeitamente ajustada aos fins a que se destina. A opção
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estratégica pelo uso das Oscips, SCMs e sociedades cooperativas
como instituições incumbidas de operar o acesso ao crédito é
coerente com os objetivos de celeridade e eficácia da proposta, na
medida em que são entidades, por definição, próximas à base
produtiva objetivada pelo projeto.

Saliente-se, outrossim, o trabalho técnico realizado pela Comissão
de Constituição e Justiça, cujo substitutivo apresentado organiza mais
adequadamente, do ponto de vista normativo, o programa em
questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elisa Costa - Antônio Carlos

Arantes - Domingos Sávio - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 64/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
64/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.977/2004, dispõe sobre destinação de 10% dos imóveis populares
construídos pelo governo do Estado aos portadores de deficiência.

Preliminarmente, foi distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A
seguir, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a destinação, às pessoas com

deficiência, de 10% dos imóveis populares edificados pelo governo do
Estado. Proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura
passada.
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Nosso Estado já editou várias normas que procuram garantir o
princípio da igualdade inserido na Constituição, buscando a
habilitação e a integração da pessoa com deficiência na sociedade e
facilitando sua inclusão no universo dos direitos e deveres.

A Lei nº 11.048, de 18/1/93, tem o mesmo objeto, determinando que
os programas de construção de habitações populares financiados pelo
poder público ou que contem com recursos orçamentários do Estado
deverão reservar 10% das unidades habitacionais para pessoas
portadoras de deficiência física permanente.

A Comissão de Constituição e Justiça, analisando as disposições
secundárias do projeto, isto é, aquilo que inovaria em relação à Lei nº
11.048, entendeu que poderia ser aproveitada a norma contida no § 2º
do art. 1º, segundo a qual “quando da aplicação do percentual citado
no ‘caput’ deste artigo resultar número fracionário, será considerado o
número inteiro imediatamente posterior”. Também aproveitou um
preceito do projeto estabelecendo que “a prioridade de seleção entre
os candidatos inscritos portadores de deficiência observará a ordem
de inscrição, prevalecendo o estudo sócio-econômico familiar
realizado pela equipe técnica do órgão responsável pelo
cadastramento”. Nesse particular, aperfeiçoou o dispositivo citado,
concluindo que “prevalece o critério da ordem de inscrição”. Propôs,
ainda, aproveitar a primeira parte do art. 4º da proposição, a fim de
fazer constar que, não alcançado o limite de 10% de inscritos, o que
remanescer reverterá em proveito de pessoas idosas e de pessoas
portadoras de deficiência crônica. Todas essas alterações
consubstanciaram o Substitutivo nº 1.

A próxima comissão a emitir parecer, qual seja a do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, considerou oportuno o substitutivo
apresentado, mas observou que “a Lei nº 11.048 assegura a
preferência na aquisição de unidades populares somente para
pessoas com deficiência física permanente”. Assim, apresentou o
Substitutivo nº 2, para estender a iniciativa a todas as pessoas com
deficiência, de acordo com o conceito previsto na Lei nº 13.465, de
12/1/2000, que considera como pessoa portadora de deficiência
“aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se
refere à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de
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ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de
ocupação habitual, para a interação social e para a independência
econômica, em caráter permanente”.

Entendemos que o Substitutivo nº 2 atinge um universo maior de
beneficiários e está mais de acordo com a moderna legislação
pertinente ao tema, além de abranger todas as sugestões da
Comissão de Constituição e Justiça. A ONU calcula que os portadores
de deficiência em nosso país representam 10% da população total,
um número considerável de pessoas que, diariamente, têm
desrespeitados seus direitos básicos. Sua inclusão em todos os
setores da sociedade permite-nos construir uma democracia mais
igualitária, consciente e justa.

Visando a aprimorar o projeto, apresentamos a seguir as Emendas
nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 2. A primeira estende a faculdade de
apresentar o requerimento de preferência ao representante legal ou
parente de 1º grau na linha reta ascendente ou descendente da
pessoa portadora de deficiência. Isso auxiliará aqueles que não
podem ou têm dificuldade de apresentar tal requerimento, como os
menores, os idosos e os interditados.

Já a Emenda nº 2 visa a aumentar o percentual estabelecido no
projeto para 12%, a fim de ampliar esse benefício social, posicionando
o Estado de Minas Gerais na vanguarda no que se refere ao respeito
para com a pessoa portadora de deficiência.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices ao projeto,
pois não há criação de novas despesas, e sim apenas uma
redefinição de normas de benefícios de programas habitacionais do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

64/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas nºs 1 e 2
a seguir apresentadas, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2
Dê-se ao “caput” do art. 4º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
”Art. 4º - Para o exercício do direito de preferência a que se refere o
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art. 2º, deverá ser apresentado requerimento ao órgão público
competente, firmado pela própria pessoa com deficiência, por seu
parente de 1º grau em linha reta ascendente ou descendente ou por
seu representante legal, vedada a apresentação de mais de um
requerimento para o mesmo beneficiário.”.

Emenda nº 2 ao Substitutivo n° 2
Dê-se ao “caput” do art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica assegurada a preferência, às pessoas com deficiência,

de 12% (doze por cento) das unidades habitacionais construídas pelos
programas a que se refere o art. 1º.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 73/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.663/2005, “dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação, por
hospitais e outras unidade de saúde, ao órgão de vigilância sanitária,
dos casos de intoxicação alimentar e patologias digestivas
assemelhadas e dá outras providências”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo nº 2, que propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A matéria já tramitou nesta Casa Legislativa, tendo sido objeto do

Projeto de Lei nº 2.663/2005, também de autoria do Deputado Gilberto
Abramo. Naquela oportunidade, a proposição foi amplamente
analisada e discutida.

O projeto em tela tem por objeto obrigar hospitais e outras unidades
de saúde a notificar casos de intoxicação alimentar e assemelhados, a
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fim de possibilitar o acionamento de sinal de alerta junto ao órgão de
vigilância sanitária. Assim, as autoridades poderão tomar providências
para evitar que mais pessoas venham a ser acometidas pelo mesmo
problema, eliminando-se o mal em sua origem.

O autor, em sua justificação, alega que, embora a legislação
sanitária contenha normas rigorosas disciplinando a venda ou o
oferecimento ao consumo de alimentos, lastimavelmente não é raro
ocorrer que esses venham a provocar danos à saúde pública. Esses
fatos devem ser identificados, e os erros, corrigidos, dado o grave
perigo que representam por poderem refletir potencialmente numa
parcela maior da população. Assim, o escopo da proposição reside na
tutela da saúde pública.

A Comissão de Constituição e Justiça menciona que o Código de
Saúde do Estado já prevê a notificação compulsória na hipótese de
doença transmissível e, a bem da consolidação das normas jurídicas,
propõe inserir nesse Código a matéria em pauta, ampliando, assim, o
rol dos casos em que se torna compulsória a notificação. A Comissão
consubstancia essa proposta no Substitutivo nº 1 e, dessa forma,
conclui que não há óbice à tramitação da matéria, no âmbito de sua
competência.

A Comissão de Saúde esclarece que a Doença Transmitida por
Alimentos - DTA - pode manifestar-se como uma síndrome e que fica
caracterizado surto de DTA quando há ocorrência de dois ou mais
casos, sendo importante a adoção de medidas de prevenção e
controle em tempo oportuno. Essa Comissão entendeu que o
Substitutivo nº 1 é procedente, necessitando apenas de adequação
quanto à terminologia, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 2.

Em nosso entendimento, fica completamente esgotada a análise da
matéria quanto ao mérito, e passamos a fazê-la no âmbito estrito 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 analisar
a repercussão financeira das proposições.

Ao apreciarmos os gastos em saúde pública, remetemo-nos à
secular questão do valor da vida humana. Os problemas éticos a
serem enfrentados são enormes. A vida humana transcende valores
monetários. Por outro lado, de acordo com o Conselho Regional de
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Medicina do Estado de Minas Gerais, todas as sociedades enfrentam
o mesmo problema: é preciso decidir qual a melhor maneira de gastar
a quantidade limitada e insuficiente de recursos que é destinada à
saúde. Priorizar o investimento em saúde significa apoiar a crença de
que uma vida não tem preço e tentar desenvolver métodos
socialmente aceitáveis de aplicar relações de custo-benefício para os
gastos em saúde.

Em nosso entendimento, priorizando a vida humana como um dom
supremo, não haverá óbice à implementação da proposta, tendo em
vista o reduzido valor da despesa decorrente da futura lei, diante da
magnitude do Orçamento do Estado e dos relevantes benefícios que a
proposição acarretará.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 73/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 76/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.240/2005, torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas
escolas públicas e privadas do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188 c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição sob comento tem por fim obrigar a aplicação de testes
vocacionais a alunos do ensino médio das escolas públicas e
particulares do Estado, com o objetivo de orientá-los quanto ao futuro
profissional.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que a
matéria integra o rol das competências concorrentes previsto no art.
24, IX, da Constituição Federal, não havendo óbice de natureza
constitucional a sua tramitação. Ressalta ainda que a Lei n° 13.180,
de 20/1/99, já torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais para
alunos das escolas públicas estaduais. Com o intuito de estender esse
benefício aos alunos da rede particular de ensino no Estado, essa
Comissão apresentou o Substitutivo n° 1.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após
análise detalhada da proposição, faz menção ao alto índice de evasão
escolar de nossas universidades, bem como salienta que uma
acertada escolha profissional é resultado de um processo em que o
jovem aprende a identificar com objetividade seus desejos,
preferências e vocações. Argumenta também que nem a sociedade
brasileira nem as instâncias governamentais atentaram ainda para a
importância da orientação ao jovem para a escolha da profissão, e o
reflexo dessa omissão pode ser concretamente aferido nos prejuízos
financeiros resultantes de uma formação profissional erroneamente
direcionada e no abalo psicológico do indivíduo que fez a opção
errada.

Entretanto, entendeu essa Comissão que a proposição precisava ser
reformulada em alguns aspectos, de forma a adequá-la à abordagem
contemporânea de orientação vocacional e a retificar algumas
distorções técnicas. Para isso, apresentou o Substitutivo n° 2, com o
qual concordamos.

O inciso I do art. 2° do Substitutivo n° 2 dispõe q ue a orientação
profissional dos alunos será prestada por pedagogo com habilitação
em orientação educacional, por profissional com licenciatura plena e
pós-graduação em orientação educacional, ou ainda, por psicólogo
portador de habilitação específica na área de orientação profissional.
Como se vê, a prestação do serviço de orientação vocacional
demanda profissionais qualificados, não se podendo aproveitar, em
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sua grande maioria, os funcionários da Secretaria de Estado de
Educação. Isso enseja captação de mão-de-obra especializada no
mercado, gerando novas despesas para o erário.

No entanto, o investimento será insignificante se comparado ao
benefício que o projeto traz para os nossos jovens. Os resultados dos
testes vocacionais serão fundamentais para a orientação dos
estudantes à escolha da profissão ou do curso em que irão ingressar.
Muitos jovens, exatamente por falta de orientação adequada,
ingressam em cursos superiores para os quais não têm vocação e
acabam desistindo de cursá-los. Essa desistência representa um
desperdício de recursos para alunos e instituições de ensino superior,
tanto públicas quanto privadas. Com efeito, o investimento do Estado
para a realização desses testes será muito menor que o prejuízo que
o Estado tem diretamente com as escolhas mal orientadas para
ingresso nas suas universidades e com a conseqüente desistência.

As novas despesas criadas com a aplicação da futura lei originária
desse projeto poderão ser suportadas pela revisão de prioridades na
lei orçamentária, dentro da própria função Educação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 76/2007

na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Educa ção.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
93/2007 altera a redação do inciso II do art. 10 da Lei nº 13.437, de
30/12/99.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo opinou pela aprovação do projeto na forma
apresentada.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em tela propõe alterar dispositivo da Lei nº 13.437, que
instituiu o Micro Geraes, com o objetivo de estender de 31/12/96 para
31/12/2000 o prazo para que a empresa que tenha sido desmembrada
ou resulte do desmembramento de outra empresa ou da transmutação
de qualquer de seus estabelecimentos em empresa possa beneficiar-
se do programa. Segundo a justificativa do autor, a prorrogação do
prazo para o enquadramento no Micro Geraes é necessária “para
melhor adequá-lo à realidade mercadológica, econômica e financeira
vivida pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte do
nosso Estado”.

A proposta em tela já foi apreciada por esta Casa, quando da
tramitação dos Projetos de Lei nºs 2.385/2002 e 512/2003, que
receberam parecer favorável das comissões de mérito e da Comissão
de Constituição e Justiça; porém, cabe informar que a Lei nº 15.219,
de 2004, que instituiu o Simples Minas, em substituição ao Micro
Geraes, revogou quase integralmente a Lei nº 13.437, de 1999,
mantendo exclusivamente as disposições relativas ao tratamento
fiscal aplicável ao microprodutor rural, ao produtor rural de pequeno
porte e ao pequeno produtor e ao microprodutor rural de leite,
previstas na Lei n° 10.992, de 1992.

Atualmente em vigor, a Lei nº 15.219, em seu art. 10, inciso II, exclui
do regime previsto no Simples Minas a empresa que tenha sido
desmembrada ou resulte do desmembramento de outra empresa ou
da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa
autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31/12/2003. O prazo
fixado na norma visa a coibir uma prática que vinha se tornando usual
no Estado, em que as pequenas empresas e as microempresas que
excediam o limite de faturamento anual estabelecido para o
enquadramento em regime tributário diferenciado desmembravam-se
em duas ou mais unidades, de forma a continuarem aptas ao
benefício da lei. Sendo assim, ao estabelecer uma data-limite para
que as empresas que tinham sido desmembradas ingressassem no
Simples Minas, a Lei nº 15.219 pôs fim a uma prática lesiva ao Fisco
Estadual, além de preservar o mercado da concorrência desleal de
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médias empresas “disfarçadas” de pequenas empresas e
microempresas.

Com relação à medida proposta, esta Comissão entende que o
prazo estipulado na norma em vigor vai além do pretendido pelo
parlamentar, razão pela qual o projeto em análise perde seu objetivo,
devendo ser rejeitado por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

93/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 153/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
153/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.528/2005, torna obrigatória a realização de exame laboratorial para
diagnóstico da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial apreciou a
matéria quanto ao mérito, opinando pela aprovação, com a Emenda nº
1 ao Substitutivo nº 1, da Comissão anterior.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O autor do projeto em epígrafe ressalta a necessidade de se exercer

melhor controle sanitário do rebanho eqüino, por meio da realização
obrigatória de exame laboratorial para diagnóstico da Anemia
Infecciosa Eqüina - AIE -, doença produzida por vírus e ainda sem
cura.

Em sua justificação, o autor argumenta que a AIE, também
conhecida como "febre dos pântanos", é produzida por um vírus e não
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tem cura. É mais freqüente em terrenos baixos e mal drenados ou em
zonas úmidas muito florestadas. Apresenta-se em várias formas
clínicas, e é disseminada em todo o mundo. No Brasil, a primeira
descrição dessa doença verificou-se em 1968. Os animais ficam
suscetíveis à enfermidade quando têm resistência orgânica diminuída
por um trabalho excessivo, calor intenso, alimentação inadequada e
infestação por vermes, registrando-se graves perdas nas áreas
endêmicas. O vírus está presente nos fluidos corporais do animal
(sangue, saliva, urina, leite, etc). A contaminação ocorre quando é
introduzido na manada um animal infectado ou portador. A
transmissão é feita principalmente por insetos sugadores (moscas e
mosquitos). Já foram também comprovadas as transmissões
congênitas (placentária), pelo leite (aleitamento), pelo sêmen
(acasalamento) e pelo soro-imune. Tendo-se em vista que até este
momento a AIE não tem cura, nem dispõe de vacina para seu
controle, a única medida profilática é a realização do exame
laboratorial, cuja obrigatoriedade deverá estender-se a todo o rebanho
mineiro, o que, atualmente, ainda não é feito: o controle da doença
ocorre somente por ocasião do trânsito de eqüídeos destinados à
participação de feiras, exposições e leilões. Assim, não há controle
efetivo por meio de fiscalização quando são promovidas, por exemplo,
as cavalgadas nos rincões distantes do interior mineiro.

A Comissão de Constituição e Justiça deteve-se longamente sobre o
assunto, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, e teceu
importantes comentários acerca da legislação vigente. A Resolução nº
4, de 2004, da Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais,
veicula normas sobre procedimentos e responsabilidades inerentes à
vigilância e ao controle da AIE, de uso obrigatório no território mineiro.

Na citada Resolução, apenas o controle de trânsito de eqüídeo
destinado ao trabalho ou lazer, em área urbana ou rural, submete-se
obrigatoriamente à realização periódica de exame laboratorial para
diagnóstico da doença e seu controle. Trata-se de medida expressa.
Todavia, implicitamente, infere-se que o órgão sanitário competente
poderá exigir o exame noutras situações. Em Minas Gerais, a defesa
sanitária animal é tratada em dois diplomas legais, de forma
concentrada: a Lei nº 13.605, de 2000, que dispõe sobre a promoção
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e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a realização de
rodeio, e a Lei nº 13.451, de 2000, que dispõe sobre a prática de
medidas sanitárias para erradicação de doença animal e controle de
qualidade dos produtos agropecuários.

No art. 6º da Lei nº 13.605, de 2000, exige-se certificado de
inspeção sanitária e de controle de anemia infecciosa eqüina para o
ingresso de animais no recinto de concentração do evento. Na Lei
estadual nº 13.451, de 2000, nenhuma norma trata especificamente
da AIE. No art. 3º, atribuiu-se ao Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - a responsabilidade pelo desenvolvimento de programas
específicos, a serem elaborados para cada tipo ou grupo de doenças,
emergenciais ou exóticas, em consonância com as diretrizes e normas
instituídas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, bem
como por organizações internacionais, observadas as prioridades
estabelecidas por programas governamentais. Nos arts. 4º e 5º, são
previstos o exame laboratorial para confirmação de doença e a
competência do IMA para, entre outras medidas, interditar área
pública ou privada, apreender, sacrificar e destruir animais
contaminados e seus contatos, proibir o trânsito, o comércio e a
utilização de animais.

Portanto, entendeu aquela relatoria que o órgão estadual executor
da política de erradicação e controle de doença animal dispõe de
ampla discricionariedade no trato da matéria.

Dessa forma, quando o Projeto de Lei nº 2.528/2005, que deu
origem ao projeto em tela, foi apresentado na legislatura passada, a
Comissão de Constituição e Justiça recomendou à Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial a realização de amplo debate
com os setores envolvidos, com a participação da Comissão Estadual
de Controle de Anemia Infecciosa Eqüina do Estado de Minas Gerais -
Cecaie - MG -, responsável pela edição da Resolução nº 4, de 2004.
As discussões fundamentaram o Substitutivo nº 1, apresentado pela
comissão de mérito à época. A CCJ, por sua vez, entendeu que esse
substitutivo era oportuno e apresentou-o novamente para o projeto ora
em comento.

A comissão de mérito teceu importantes comentários sobre a
proposição, reportando-se à audiência pública que realizou para
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debater o projeto quando analisado pela primeira vez. Acatou o
Substitutivo nº 1 da Comissão anterior e apresentou a Emenda nº 1,
no intuito de aprimorá-lo.

Assim como a comissão de mérito, entendemos que 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,
eventualmente, crítica para a sua sobrevivência e de sua família.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, entendemos que a futura lei
não ensejará impacto negativo sobre o erário, mesmo porque existe
dotação orçamentária prevista pela Lei nº 16.696, de 15/1/2007, que
dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2007. No Programa
Vigilância foi alocado o montante de R$6.745.786,00, com o objetivo
de preservar a sanidade dos animais, visando a diminuir a taxa de
morbidade e mortalidade e aumentar a produção e produtividade dos
animais,. Cumpre-nos observar ainda que a futura lei encerra aspecto
positivo para os cofres públicos, uma vez que prevê o ingresso de
recursos pelas multas nela prescritas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

153/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 227/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.998/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde
manterem em funcionamento um centro de atendimento em todos os
hospitais privados do Estado de Minas Gerais.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo nº 2, que propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria já tramitou nesta Casa Legislativa, tendo sido objeto do

Projeto de Lei nº 2.998/2006, também de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Jr. Naquela oportunidade, a proposição foi amplamente
analisada e discutida.

O projeto em pauta tem por objetivo tornar obrigatório, para os
planos de saúde que condicionam tratamentos a autorizações prévias,
manter em funcionamento um centro de atendimento em todos os
hospitais em que operem, o qual deverá funcionar ininterruptamente,
com a finalidade de deliberar, imediatamente, sobre as autorizações.

O autor, em sua justificação, alega que diversos planos de saúde
condicionam consultas e tratamentos a autorizações prévias, sem,
entretanto, disponibilizarem meios adequados para tal, gerando
transtorno para o usuário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que os Estados
membros da Federação são competentes para legislar sobre a
matéria e que não há nenhuma vedação à deflagração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar. Formulou, entretanto, o
Substitutivo nº 1, para melhor adequar a proposta à técnica legislativa
e estender o alcance da proposição às operadoras de seguros
privados de assistência à saúde.

A Comissão de Saúde entendeu que a matéria é procedente.
Considerou, entretanto, preocupante tornar obrigatória a um prestador
de serviço uma medida que lhe acarretará ônus, pois este poderá ser
transferido ao usuário. Além disso, entendeu que a medida em tela
apresenta dificuldades, uma vez que os hospitais e clínicas terão que
providenciar um local para atendimento que comporte os diversos
planos de saúde. A implementação da medida proposta traria
dificuldades sobretudo para as clínicas e os hospitais de pequeno
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porte, em especial aqueles que funcionam no interior do Estado. A
Comissão lembrou, ainda, que atualmente dispomos de diversos
meios de comunicação que não exigem a presença de profissional no
local. Assim, apresentou o Substitutivo nº 2, 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.

Esgotada a análise da matéria concernente à competência das
comissões que nos precederam, no âmbito estrito 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 analisar a repercussão
financeira das proposições, entendemos que o projeto de lei não
encontra óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário. A
proposição não apresenta repercussão significativa nas finanças
públicas, pois dispõe sobre interações entre dois agentes da esfera
privada, visto que os dois pólos são, por um lado, as operadoras de
planos e seguros privados de assistência à saúde e os hospitais e as
clínicas credenciados e, de outro lado, os usuários desse sistema de
saúde privado.

Ademais, com os mencionados aperfeiçoamentos introduzidos pela
comissão que nos antecedeu, os custos para a implantação da
medida reduzem-se substancialmente. Assim, entendemos que os
benefícios advindos da aprovação da proposta suplantarão
amplamente os respectivos custos para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 227/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 409/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 409/2007
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dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.
Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, que
apresentou. Em seguida, a matéria foi analisada pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Constituição e
Justiça, e 4 a 7, que apresentou, bem como com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1, que também 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.

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.

Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o Poder Executivo a conceder

subvenção econômica em percentual ou no valor do prêmio do seguro
rural, na forma estabelecida em ato específico, respeitadas as normas
do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. A proposição
conceitua subvenção econômica ao prêmio do seguro rural como
instrumento técnico de operacionalização de redução do valor do
prêmio do seguro rural que consiste na implementação de um
programa estadual, gerido e executado pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, no qual o Estado
assume, pecuniariamente, parte ou percentual do prêmio de seguro
rural contratado com as seguradoras habilitadas a operar no
programa. O prêmio de seguro rural é definido como valor a ser pago
a título de custo de contratação do seguro rural.

A subvenção atende ao disposto no art. 83 da Lei nº 11.405, de
28/1/94, o qual estabelece que o poder público promoverá, apoiará e
estimulará a disseminação do seguro rural, buscará o seu
aperfeiçoamento e instituirá programas que atendam às necessidades
do pequeno produtor, quanto a garantias e redução dos valores dos
prêmios. O objetivo dessa subvenção é ampliar o acesso ao seguro
rural; atender às necessidades dos pequenos produtores rurais,
garantindo a cobertura das perdas provenientes de adversidades
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incontroláveis de origens diversas; incorporar o seguro rural como
instrumento para a estabilidade da renda agropecuária; desenvolver o
uso de tecnologias adequadas e modernizar a gestão do
empreendimento agropecuário. São beneficiários da subvenção os
pequenos produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que estejam
adimplentes com o Estado e satisfaçam os requisitos previstos em
regulamento.

A proposição estabelece que os recursos para a subvenção serão
provenientes de dotações orçamentárias da Seapa, com observância
do estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária vigente. Os dispêndios anuais com a subvenção se
limitarão ao montante previsto na dotação orçamentária anual da
Seapa, em rubrica específica para esse fim. As obrigações financeiras
assumidas pela Seapa em decorrência da concessão da subvenção
serão integralmente liquidadas no exercício financeiro da contratação
do respectivo seguro rural.

Cumpre informar que estão previstos no Orçamento de 2007,
relativos ao Programa Minas Mais Seguro e, mais especificamente, à
ação “Garantia de Renda Mínima e Subvenção do Seguro Rural”,
recursos no valor de R$796.540,00. A meta para este ano é atender
66 mil produtores rurais.

Consideramos que a proposição representa um avanço em relação
aos Projetos de Lei nºs 594 e 603/2007, a ela anexados.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas ao
projeto, com o intuito de tornar universal o acesso ao seguro rural, não
o restringindo aos pequenos produtores rurais, como definido
originalmente. Fundamentando essa alteração, a Comissão cita a
legislação federal, especialmente a Lei nº 10.823, de 2003,
regulamentada pelos Decretos nºs 5.121, de 2004, e 5.782, de 2006, o
art. 187 da Constituição da República, o art. 247 da Constituição do
Estado e a Lei Orçamentária estadual em curso.

Foram apresentadas, pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, quatro emendas e uma subemenda à Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. As alterações propostas têm
como objetivo substituir a expressão “pequeno produtor” pela
expressão “agricultor familiar”; enfatizar as práticas agroecológicas
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entre os objetivos da subvenção econômica; dar prioridade à
agricultura familiar, bem como a posseiros, arrendatários, parceiros ou
assentados, povos e comunidades tradicionais e pescadores
artesanais, aqüicultores e extrativistas; e promover a participação de
câmara especializada do Conselho Estadual de Política Agrícola -
Cepa - no planejamento e na execução do programa.

Embora compreendamos a preocupação da Comissão anterior em
defender a agricultura familiar, consideramos que a sua priorização
contraria o princípio da universalização de acesso ao seguro rural,
constitucionalmente fundamentado. Esse princípio, que norteou a
apresentação de emendas pela Comissão de Constituição e Justiça,
conforme já citado, representou um aperfeiçoamento em relação à
forma original do projeto. Ao dar prioridade de acesso à agricultura
familiar, outras atividades estratégicas poderiam ser excluídas, como,
por exemplo, a silvicultura e o agronegócio. Além disso, boa parte das
ações e das políticas da Seapa é voltada para a agricultura familiar.
Por esse motivo, discordamos das Emendas nºs 4, 6 e 7, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. A Subemenda nº
2 à Emenda nº 1 também tem como finalidade garantir a
universalidade de acesso, mas, ao mesmo tempo, assegurar atenção
especial à agricultura familiar por parte do poder público. A Emenda nº
5, da mesma Comissão, por outro lado, constitui uma importante
contribuição ao projeto; sugerimos, no entanto, uma pequena
modificação em seu texto, na forma de subemenda, com o objetivo de
assegurar a participação da câmara especializada no planejamento e
no acompanhamento da execução do programa de subvenção
econômica, o que é mais viável operacionalmente.

Conclusão
Em face 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, a Emenda nº 1 na forma da Subemenda nº 2, a
seguir redigida, e a Emenda nº 5 na forma da Subemenda nº 1, a
seguir redigida, e pela rejeição das Emendas nºs 4, 6 e 7, da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Se aprovada a Subemenda nº 2 à Emenda nº 1, fica prejudicada a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.
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Se aprovada a Emenda nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 6.
Se aprovada a Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 7.

Subemenda nº 2 à Emenda nº 1
Acrescente-se o seguinte artigo 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 - O poder público instituirá programas específicos que atendam,

precipuamente, às 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.”.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - No planejamento e no acompanhamento da

execução do programa de que trata o “caput” deste artigo, será
assegurada a participação de câmara especializada do Conselho
Estadual de Política Agrícola – Cepa.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Elisa Costa - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.002 a 1.013/2007 - Requerimentos
nºs 467 a 488/2007 - Requerimentos dos Deputados Weliton Prado e
Sargento Rodrigues e da Deputada Elisa Costa - Proposições não
Recebidas: Requerimentos do Deputado Inácio Franco e da Comissão
de Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões
de  Assuntos  Municipais, de Meio Ambiente e de Política
Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Vanderlei Miranda, Carlin Moura, André Quintão, João Leite e Paulo
Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 10/2007 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Deputada Elisa Costa  e  do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Questão
de ordem; chamada para verificação de quórum; existência de quórum
para discussão; questão de ordem - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 323/2007; encerramento da discussão - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº  26/2007; encerramento da
discussão - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
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Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - 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 -
Rômulo Veneroso - Ronaldo  Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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 Zezé Perrella, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.002/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Nossa Senhora do

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

Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
apoiar e desenvolver ações para a defesa da comunidade,
acompanhar e cooperar com projetos para seu melhoramento. A
entidade busca também atingir o bem-estar e o progresso nos setores
urbanístico, educacional e cultural, priorizando a promoção social,
incentivando a prática de esportes, a educação, a cultura, a
responsabilidade social e a preservação do meio ambiente, por meio
de atividades de educação profissional, especial e ambiental que
proporcionem às crianças, aos adolescentes e aos jovens da
comunidade o acesso ao lazer, ao esporte, à cultura e à cidadania.
Poderá promover, coordenar ou executar outras ações e projetos,
visando à promoção humana das famílias.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.003/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da

Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc -, 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 dos

Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale

do Mucuri - Amuc é uma entidade civil sem fins lucrativos e de
duração por tempo indeterminado. Está registrada no Cartório do 2º
Ofício de Notas da Comarca de Teófilo Otôni.

A entidade funciona regulamente há mais de dois anos e tem por
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finalidade promover, ampliar e fortalecer a capacidade administrava,
técnica e financeira dos Municípios a ela associados. Sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta
proposição declarando de utilidade a Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc.

- 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 1.004/2007
Estabelece aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em

designação do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que serão
filiados para fins de aposentadoria ao Regime Geral da Previdência
Social - RGPS -, o direito de continuarem a ser assistidos pelo
Ipsemg, para fins de assistência à saúde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Estabelece a todos os servidores ocupantes exclusivamente

dos cargos em designação do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, remetidos para fins de aposentadoria ao regime geral da
previdência social, o direito de continuarem a ser assistidos pelo
Ipsemg - Saúde, contribuindo, com a alíquota de 3,2%, para custeio
da assistência à saúde.

Parágrafo único - O custeio da assistência à saúde é obrigatório ao
servidor ativo e ao inativo, devendo o servidor designado após à
aposentadoria continuar o pagamento do valor da alíquota.

Art. 2º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Governador Aécio Neves, cumprindo uma promessa

feita aos servidores designados do Estado, vem negociando junto ao
INSS a transferência dos referidos servidores para o Regime Geral da
Previdência Social - RGPS. Em visita à Secretaria de Planejamento e
Gestão - Seplag, a Secretária Renata Vilhena me informou que está
praticamente acertado, em fase final, o referido acordo. Dessa forma,
este projeto visa a garantir ao servidor designado continuar, como
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ativo e inativo, a ter o direito à assistência à saúde que vem
recebendo do Ipsemg, durante toda a sua vida funcional. Após à
aposentadoria, caberá ao Estado procurar uma forma de os
designados aposentados continuarem à contribuir para o custeio da
assistência à saúde.

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

PROJETO DE LEI N° 1.005/2007 .
Dispõe sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de

sacolas plásticas por sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O uso de sacos plásticos de lixo e de sac olas plásticas

deverá ser substituído pelo uso de sacos de lixo ecológicos e de
sacolas ecológicas, nos termos desta lei.

Parágrafo único - Para fins desta lei, entende-se por:
I - saco de lixo ecológico, aquele confeccionado em material oxi-

biodegradável;
II - sacola ecológica, aquela confeccionada em material oxi-

biodegradável ou a sacola do tipo retornável;
III - material oxi-biodegradável, o material que apresenta degradação

inicial por oxidação devida à luz e ao calor e degradação posterior por
ação de microorganismos e cujos resíduos finais não são prejudiciais
ao meio ambiente;

IV - sacola do tipo retornável, a sacola confeccionada em material
durável e destinada à reutilização continuada.

Art. 2° - A substituição de uso a que se refere est a lei acontecerá
nos estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do poder
público sediados no Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A substituição de uso a que se refere esta lei terá caráter
facultativo pelo prazo de três anos, contado a partir da data de
publicação desta lei, e caráter obrigatório a partir de então.

Art. 4º - A inobservância ao disposto nesta lei acarretará, ao infrator,
as seguintes penalidades:

I - notificação;
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II - multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e em caso reincidência,
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

III - interdição do estabelecimento;
IV - cassação do alvará de localização e funcionamento.
§ 1° - Na penalidade de notificação será concedido prazo de 30 dias

para que o infrator se ajuste ao previsto por esta lei.
§ 2° - A penalidade de cassação do alvará de locali zação e

funcionamento não se aplica a órgãos e entidades do poder público.
Art. 5° - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente,

acompanhará e fiscalizará o cumprimento desta lei pelos
estabelecimentos privados e pelo poder público.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar campanhas
educativas e de conscientização de cidadãos e instituições a respeito
da substituição de que trata esta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Entramos em um novo século, o mundo está mudando,

os recursos naturais estão ficando escassos para a demanda humana
no planeta. Todos devemos pensar em responsabilidade ambiental e
iniciar a mudança nos padrões de produção e consumo para padrões
sustentáveis ou nossos descendentes serão penalizados pelo nosso
modo de vida.

Visando à diminuição do impacto ambiental causado pelos plásticos,
que demoram centenas de anos para se decompor, este projeto tem a
intenção de estabelecer normas para a substituição de sacolas
plásticas convencionais, distribuídas principalmente por
supermercados e lojas, por sacolas ecológicas.

Enquanto uma sacola convencional pode levar mais de 500 anos
para se decompor no meio ambiente, a biodegradável desaparece em
18 meses, depois do descarte. E a degradação acontecerá, mesmo
que o plástico seja descartado indevidamente e abandonado ao ar
livre.

A conversa começa a ficar séria quando é colocada em números.
Uma família de quatro pessoas de classe média usa mil sacolas,
cerca de 40 quilos de plásticos, por ano.
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A luta contra a “plasticomania” ganhou importantes aliados entre
governos da Europa. Na Alemanha, criou-se uma taxa extra pelo uso
dos sacos plásticos. Na Irlanda, o imposto na sacola plástica
aumentou, o que diminuiu o seu consumo.

No Brasil, existem vários programas e iniciativas para diminuir o lixo
que a sacola plástica produz, substituindo o seu uso por outras formas
de sacolas: reutilizáveis ou de material biodegradável. Temos
exemplos em Municípios como Curitiba, Londrina e Maringá, no
Paraná, Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul, Americana, em
São Paulo, e Sobral, no Ceará. Além disso, empresas privadas, como
o Pão de Açúcar, e diversas panificadoras têm discutido o assunto em
seus congressos. Algumas instituições, inclusive, trabalham para
ampliar a discussão sobre embalagens alternativas, e mais adeptos
surgem com propostas, como o Instituto Akatu pelo Consumo
Consciente, a Fundação Verde (Funverde) e a Ecologia e Ação
(Ecoa).

Esta proposição tem prioritariamente o sentido educativo de
conscientizar o poder público e as empresas que atuam em nosso
Estado, da importância de empreender desde já ações de
preservação do meio ambiente visando às futuras gerações.

Ao estatuir que instituições com atuação em Minas Gerais
substituam sacolas plásticas por ecológicas, estabelece normas
específicas sobre a preservação do meio ambiente, conforme o art. 23
da Constituição Federal de 1988, dispondo que será de competência
comum a União, Estados, DF e Municípios. Então, podemos concluir
que a Carta Magna, ao instituir competência comum, considerou o
meio ambiente uma matéria de tamanha importância que todos os
entes da Federação têm a obrigação de zelar por ele.

Tendo em vista a importância deste assunto, venho pedir o apoio
dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.006/2007
Declara de utilidade pública o Rio Verde Esporte Clube, com sede

no Município de Santa Luzia.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rio Verde Esporte

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A referida entidade esportiva vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente no campo esportivo. Sendo
declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho, razão pela qual conto com o apoio dos
nobres Deputados para aprovação deste projeto, uma vez que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.007/2007
Dispõe sobre o atendimento a clientes em agências ou postos de

atendimento de estabelecimentos bancários.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O atendimento a clientes nas agências e postos de

atendimento de estabelecimentos bancários que atuem no Estado
será feito em conformidade com o disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto nesta lei, considera-se
cliente a pessoa que utiliza o caixa e os equipamentos de auto-
atendimento em agência ou posto de atendimento bancário,
independentemente de ser correntista do estabelecimento bancário.

Art. 2º - É obrigatório, nas agências e nos postos bancários a que se
refere o art. 1º, o atendimento prioritário:

I - ao aposentado por tempo de serviço ou invalidez;
II - ao idoso, com idade igual ou superior a sessenta anos;
III - ao portador de deficiência;
IV - à mulher grávida e à lactante;
V - ao cliente com doença grave;
VI - ao cliente com criança de colo.
§ 1º - O atendimento prioritário caracteriza-se por serviço
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individualizado que assegure tratamento especial e atendimento
imediato ao cliente, nos termos da Lei Federal nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000.

§ 2º - O estabelecimento bancário oferecerá no mínimo dez
assentos para uso das pessoas relacionadas no "caput" deste artigo,
enquanto estiverem aguardando atendimento.

Art. 3º - As agências e postos bancários estabelecidos no Estado
atenderão o cliente no prazo de quinze minutos contados do momento
em que ele entrar na fila de atendimento.

§ 1º - Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por:
I - fila de atendimento a que conduz o cliente ao caixa e aos

equipamentos de auto-atendimento;
II - tempo de espera o computado desde a entrada do cliente na fila

até o início do efetivo atendimento.
§ 2º - Será fornecida ao cliente senha de atendimento, na qual

constem o número de ordem de chegada, a data e a hora exata de
sua entrada na fila de atendimento.

§ 3º - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo a demora no
atendimento decorrente de problemas na transmissão de dados ou na
telefonia, de falta de energia elétrica ou de greve de pessoal.

Art. 4º - Ficam as agências e os postos bancários estabelecidos no
Estado obrigados:

I - a emitir documentos em braile e a instalar equipamentos de
informática adequados ao atendimento aos portadores de deficiência
visual;

II - a oferecer serviços adequados para atendimento ao portador de
deficiência auditiva.

Art. 5º - Serão afixadas, nas agências e postos bancários, em local
visível, placas contendo informações sobe as modalidades de
atendimento especial de que trata esta lei.

Art. 6º - As agências e os postos bancários disporão de instalações
sanitárias e bebedouros para uso dos clientes.

Art. 7º - É concedido às instituições bancárias estabelecidas no
Estado o prazo de cento e vinte dias para se adequarem ao disposto
nesta lei.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
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estabelecimento infrator às seguintes penalidades:
I - advertência escrita;
II - as previstas nos arts. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de

11 de setembro de 1990, em caso de reincidência.
Art. 9º - Ficam revogadas:
I - a Lei nº 10.837, de 27 de julho de 1992;
II - a Lei nº 13.738, de 20 de dezembro de 2000;
III - a Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Juninho Araújo
Justificação: Vive-se hoje um tempo de inclusão de todos os

cidadãos no universo social. Assim é que se busca na escola, em
todos os níveis, integrar estudantes, inclusive os portadores de
necessidades especiais, nas turmas regulares; os pacientes de
transtornos mentais não mais se segregam em casas de recuperação;
os deficientes visuais já têm à disposição representação teatral com
texto em braile a descrever-lhes os cenários e as cenas, enquanto
ouvem os atores nos diálogos da peça. Enfim, a igualdade de todos,
consagrada no Texto Constitucional, há de ser buscada e encontrada
nos mais diferentes espaços sociais.

A Assembléia de Minas tem o cuidado de formar seus servidores,
especialmente os que prestam atendimento direto aos cidadãos, para
possibilitar-lhes o entendimento com todos, inclusive com os
portadores de necessidades especiais.

Nos dias atuais, todo cidadão precisa ter contato com
estabelecimentos bancários, quer para receber valores, quer para
efetuar pagamentos.

Leis já se editaram no Estado de Minas, exigindo das agências e
dos postos bancários a disponibilização de serviços especiais,
objetivando dar ao portador de necessidades especiais condições de
realizar negócios em bancos.

A proposição que apresento consolida a legislação anterior e
acresce-lhe a exigência de atendimento especial ao portador de
deficiência auditiva.

Por essas razões, conto com o apoio de meus pares a este projeto.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Zé Maia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 324/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.008/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte 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

Lima Duarte imóvel de propriedade do Estado, constituído de área de
11.755,95m² (onze mil setecentos e cinqüenta e cinco vírgula noventa
e cinco metros quadrados), e as benfeitorias nele existentes, o qual
está situado nesse Município, na Rua José Virgílio, s/nº, e registrado
sob o nº 10.374, a fls. 127 do Livro 3-R, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Lima Duarte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento do Social Futebol Clube.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de um ano contado da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: Este projeto de lei visa doar o imóvel que especifica ao

Município de Lima Duarte, para que nele funcione o Social Futebol
Clube, o que vem ocorrendo desde 5/5/78, através de contrato de
comodato junto ao Estado, registrado a fls. 64 e 65, no Livro B 71, no
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Lima Duarte.

Esta doação possibilitará novos investimentos, manutenção e
melhor utilização do espaço público.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
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 1.009/2007
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Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade Rural de Formiguinha, no Município de
Cláudio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Rural de Formiguinha,
com sede no Município de Cláudio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe, atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430/2005. O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Formiguinha tem como finalidades e objetivos
estatutários a proteção à saúde da família, da criança, do adolescente
e do idoso, o combate à fome, incentivar grupos de jovens por meio
de palestras, proporcionar esporte e lazer, encaminhar projetos e
representar a comunidade junto aos poderes públicos.

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,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.010/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Compensação e Proteção aos

Agricultores Familiares cujas glebas possuam áreas de preservação
permanente ou áreas destinadas para a preservação ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado garantirá aos agricultores familiares que possuam

restrição econômica ou ambiental em áreas de preservação
permanente ou áreas destinadas para a preservação ambiental,
protegidas pelo Estado, compensação e incentivos para estimular a
proteção da biodiversidade do Estado.

§ 1º - Entende-se por agricultor familiar o proprietário descrito no art.
3º da Lei nº 11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais:



82

I - não detenha, a nenhum título, área maior do que quatro módulos
fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 2º - As áreas especialmente protegidas são aquelas definidas no

Código Florestal, art. 1º, §2º, II, como áreas de preservação
permanente.

§ 3º - Estão excluídas desta lei as áreas de reserva legal definidas
no Código Florestal, art. 1º, §2º, III.

Art. 2º - A compensação e a proteção às atividades desenvolvidas
se darão prioritariamente através dos seguintes meios:

I - apoio prioritário em projetos e atividades de assistência técnica,
capacitação e pesquisa agropecuária;

II - Fornecimento de insumos agropecuários (sementes, mudas,
etc.), mudas de espécies nativas, mecanização;

III - acesso prioritário a programas de governo, com enfoque em
agroindústrias, agroecologia, crédito, financiamentos, comercialização;

IV - compensação financeira proporcional à área com restrição
econômica ou ambiental, levando em conta o seu tamanho em relação
a área total utilizada, sua ocupação econômica principal e a
conservação ambiental.

Art. 3º - Os critérios de enquadramento, cadastramento e
monitoramento dos agricultores familiares que sejam beneficiários
com a compensação e o apoio de atividades da agricultura familiar
ficarão a cargo do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -,
em consonância com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável.

§ 1º - Poderão ser beneficiados, prioritariamente, os agricultores
familiares com suas propriedades inseridas dentro dos ecossistemas
especialmente protegidos e do entorno de áreas com atividades de
impacto ambiental definidos na Resolução n° 1/86, d o Conselho
Nacional de Meio Ambiente - Conama.
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§ 2º - Entende-se por ecossistemas especialmente protegidos:
I - os remanescentes de mata atlântica;
II - os remanescentes de mata seca.
§ 3º - Considera-se para efeitos dessa lei “o entorno” como a região

compreendida num raio de 30km (trinta quilômetros) do limite das
áreas com atividades de impacto ambiental.

Art. 4º - São fontes de recursos para atendimento dos beneficios
previstos nessa lei:

I - o Orçamento Geral do Estado;
II - o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -;
III - reposição florestal - Conta Recursos Especiais a aplicar;
IV - multas arrecadadas;
V - parcerias com entidades públicas e privadas;
VI - acordos com instituições multilaterais.
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, 2 de maio de 2007.
Padre João
Justificação: A agricultura familiar está em processo de

consolidação. O seu fortalecimento e valorização dependem de um
conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e
ambientais que necessitam ser implementados de forma articulada por
uma diversidade de instrumentos. O Estado e as políticas públicas
cumprem um papel fundamental. Quanto mais essas políticas
conseguirem se transformar em respostas à estratégia geral de
desenvolvimento com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, às
demandas concretas e imediatas da realidade conjuntural, mais
adequadamente cumprirão o seu papel. Nesse sentido, o poder
público está contribuindo decisivamente para a justiça social, quando
busca compensar os agricultores familiares que preservam a
vegetação em suas propriedades. As áreas agrícolas com maior
cobertura florestal são as que obtêm menor retorno e apresentam
graves problemas de geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo
que as políticas ambientais criam condições de proteção do meio
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ambiental, geram dificuldades de desenvolvimento de atividades
agropecuárias devido a restrições de uso das áreas.

Os agricultores vêem a legislação ambiental como punitiva, não se
lhes dando proteção nem benefício pela preservação praticada.
Grande parte das propriedades rurais tem menos de 10 ha, e suas
atividades são limitadas pelo cumprimento da legislação, ao
destinarem parte de sua área para reserva legal, e pelo impedimento
da utilização das áreas de preservação permanente - APPs.

Estudos realizados pela FAO reconhecem a correlação entre a
preservação ambiental e os chamados direitos dos agricultores
familiares, indicando que se devem criar incentivos e recompensas
pela conservação ambiental e pela perda de receita financeira que os
agricultores têm, por não adotarem práticas agrícolas mais
remuneradoras.

A exemplo do sistema tributário, que está centrado na recompensa
às atividades consideradas produtivas, o sistema ambiental fica
prejudicado, quando não garante critérios de redistribuição nem de
compensação na preservação das áreas, principalmente aos
agricultores familiares. Assim, deve-se levar em conta que, enquanto
muitas áreas são destinadas para a produção de uma infinidade de
alimentos, que garantem a segurança alimentar e o desenvolvimento
econômico, existem outros milhares de propriedades familiares
cobertas de matas nativas que preservam nascentes d'água e são
indispensáveis na preservação ambiental e na sustentabilidade da
sociedade.

Assim propomos este projeto de lei, na tentativa de compensar os
agricultores familiares em suas propriedades, para que possam
preservar o meio ambiente, beneficiando a população não só de
Minas Gerais, mas a de todo o País, sem terem seu sustento
prejudicado pela não-utilização de suas áreas.

Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.011/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Educacional, com sede no
Município de Araxá.

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

Educacional, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A Associação Educacional é uma instituição civil sem

fins lucrativos, que não remunera os membros da sua administração
sob nenhum pretexto, repassa a totalidade das receitas apuradas à
consecução de suas finalidades estatutárias. Tem por objetivo a
promoção da educação e a assistência social a crianças e
adolescentes de famílias carentes do Município de Araxá,
preenchendo, assim, os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.012/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de

São João do Oriente, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Rádio

Comunitária de São João do Oriente, com sede no Município de São
João do Oriente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que não

remunera os membros da sua administração sob nenhum pretexto,
reverte a totalidade de suas receitas apuradas à consecução de suas
finalidades estatutárias, sendo um exemplo de compromisso
desinteressado, firmado por pessoas idôneas e solidárias com a
comunidade, e que têm por objetivo fundamental difundir idéias,
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informações educativas e artísticas, elementos da cultura, tradições e
hábitos sociais da comunidade por meio da radiodifusão sonora.

A Instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero contar o apoio
dos nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.013/2007
Declara de utilidade pública o Grêmio Esportivo de Manhuaçu -

Greman -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Esportivo de

Manhuaçu - Greman -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: O Grêmio Esportivo de Manhuaçu - Greman, fundado

em 1992, é uma entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de
promover iniciativas educacionais e culturais, com vistas à boa
formação dos jovens, priorizando a assistência material e psicológica
às pessoas necessitadas.

Devidamente registrada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Manhuaçu, a
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, com diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas
pelas funções que exercem, como certifica o Chefe do Executivo
Municipal, por meio do atestado de funcionamento que acompanha o
projeto em tela.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 467/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja

formulado apelo à Superintendência Regional da Receita Federal em
Belo Horizonte com vistas à permanência do funcionamento da
agência desse órgão no Município de Januária. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira .)

Nº 468/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à restauração
da rodovia que liga o Município de São João do Oriente à BR- 458,
com extensão de 12km, bem como a inclusão desse trecho no
Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de
Minas Gerais. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 469/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Diplomata Leonardo Mourão
Coelho de Sousa por sua promoção como Conselheiro do Itamaraty. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Nº 470/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o empresário José Alonso Dias
por sua dedicação e competência na organização do concurso Miss
Minas Gerais.

Nº 471/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Natália Guimarães por sua
eleição como Miss Brasil. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 472/2007, do Deputado Elmiro Nascimento e outros, em que
solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente da República para
que determine a liberação de recursos em caráter prioritário para a
recuperação da BR-354 no trecho compreendido entre o
entroncamento da BR-262, em Campos Altos, e a BR-365, em Patos
de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 473/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Grande pelo transcurso do 15º aniversário de sua
emancipação.

Nº 474/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
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Município de Leopoldina pelo transcurso do 153º aniversário de sua
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 475/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Lions Clube de Betim pela
comemoração de seus 40 anos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 476/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à direção do Samu de Montes Claros pedido de
providências para a retomada do atendimento aos moradores da
Comunidade Cristo Rei. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 477/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de
criação de uma nova Vara Criminal na Comarca de Montes Claros. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 478/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de
providências para a instalação de uma companhia da Polícia Militar no
Município de Manga. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 479/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido
de providências em relação a vagas no sistema prisional para os
presos já condenados da Comarca de Montes Claros.

Nº 480/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado ao Prefeito Municipal de Montes Claros apelo para que
recrie a Secretaria Municipal de Segurança e Direitos do Cidadão.

Nº 481/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas cópias do relatório da visita dessa Comissão ao
2º Distrito Policial de Contagem, ao Juiz da Vara da Fazenda Pública
de Contagem, ao Secretário de Defesa Social, ao Subsecretário do
Sistema Prisional, ao Ministério Público da Vara de Execuções
Criminais de Contagem e à Defensoria Pública de Contagem.

Nº 482/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido
de providência, para que, ao enviar a esta Casa o projeto de lei
complementar que trata da organização judiciária, sejam observados
critérios técnicos e objetivos para manutenção, criação e extinção de
varas e comarcas e seja observada a incidência de crimes violentos e
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a proximidade com outros Estados da Federação.
Nº 483/2007, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,

em que solicita seja formulado apelo ao Copam - Regional do Sul de
Minas, com sede em Varginha, com vistas à adoção dos
procedimentos necessários à fiscalização, em caráter de urgência, do
empreendimento de implantação de aterro no Município de Perdões.

Nº 484/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Diretores da Novo Nordisk pela
inauguração da fábrica de insulina em Montes Claros.

Nº 485/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado aos Secretários de Defesa Social e de
Desenvolvimento Social pedido de providência para que, após a
conclusão das obras do 39º Batalhão da PMMG, seja utilizada, para a
instalação do Centro Social Urbano - Cesu -, a área que hoje abriga
uma companhia de polícia.

Nº 486/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providência com vistas à instalação de um Posto de Identificação Civil
no Município de Contagem e uma Agência Integrada de Segurança
Pública - Aisp - no Bairro Nacional, nesse Município.

Nº 487/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Jaime
Afonso Cruz de Souza, Vice-Prefeito de Cataguases, ocorrido nesse
Município, em 22/4/2007. (- À Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização.)

Nº 488/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Marcelo
dos Reis Ramalho, ex-Secretário Municipal de Fazenda e ex-
Secretário Municipal de Saúde de Cataguases, ocorrido nesse
Município, em 19/4/2007. (- À Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização.)

Do Deputado Weliton Prado solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.337/2005.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Sargento Rodrigues e da Deputada Elisa Costa.
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Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Inácio Franco em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Deputado Federal Vitor Penido por sua eleição
para a Presidência da Frente Parlamentar Municipalista. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Jayro
Lessa.)

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art.
284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Da Comissão de Direitos Humanos em que pleiteia sejam solicitadas

ao Comandante-Geral da PMMG providências com vistas a que o 10º
Batalhão da Polícia Militar seja exclusivo de Montes Claros, em virtude
da quantidade de Municípios que atualmente estão sob sua jurisdição.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Ruy Muniz.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, senhores da Mesa,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, servidores da Casa,
senhores e senhoras que acompanham nosso trabalho da galeria, e
telespectadores da TV Assembléia, boa tarde.

Dois assuntos trazem-me à tribuna. O primeiro deles é para informar
que, amanhã, a Comissão de Turismo, Indústria e Cooperativismo
realizará uma audiência pública muito importante para tratar da
licitação das placas de táxis em Belo Horizonte, que envolverá
também a região metropolitana.

Convido os colegas Deputados e Deputadas que têm interesse no
assunto para a audiência, às 9h30mim, para discutir o assunto. Ela
será realizada em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e
será um momento oportuno para um debate em torno da questão,
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que, com toda a certeza, interessa a todos de Belo Horizonte, e da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quanto ao segundo assunto, quero reforçar um convite que já foi
feito de forma oficial. A Presidência da Casa, na pessoa do Deputado
Alberto Pinto Coelho, encaminhou os convites, mas o faço agora na
presença dos meus colegas Deputados e Deputadas para que,
amanhã, às 20 horas, aqui, na Assembléia Legislativa, se puderem,
compareçam a uma homenagem que será prestada à Igreja Batista da
Lagoinha, pelos seus 50 anos, pelo jubileu de seu nascimento. Essa
Igreja - bem sabemos - e falo aqui como membro e como um de seus
pastores -, tem prestado relevantes serviços à cidade e à sociedade
de Belo Horizonte.

Ela tem empreendido várias ações na área social, embora essas
ações não sejam muito divulgadas. Mas, com toda a certeza, tem tido
um volume muito grande de ações na área social. Tem dado sua
contribuição na área educacional, por meio do nosso colégio e da
nossa faculdade, e tem dado ainda sua contribuição também por meio
de nosso mais forte meio de comunicação, a TV Rede Super. Enfim,
estamos fazendo essa homenagem.

A homenagem à Igreja Batista pelos seus 50 anos será justa, como
também ao grupo Diante do Trono, pelos seus 10 anos, o qual tem
recebido o reconhecimento não só do Brasil, mas também do exterior.
O grupo tem dado também sua contribuição social de forma muito
forte e bonita porque parte do resultado financeiro de suas
apresentações é usado para o trabalho social. Fica aqui o meu convite
a todos.

Espero que possamos estar aqui, amanhã, para prestar essa
homenagem. Estendo esse convite aos telespectadores da TV
Assembléia. Será um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, funcionários da Casa, público presente, servidores da
Defensoria Pública. Hoje, dia 2 de maio, estamos aqui após um dia de
grandes mobilizações no País, no nosso Estado e nas nossas
cidades, em comemoração ao Dia do Trabalhador, data fundamental
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para aqueles que constroem a riqueza do nosso país. Esta data
merece uma reflexão acerca da situação do mundo do trabalho no
Brasil e no Estado de Minas Gerais.

É inegável que, desde o primeiro governo Lula, há uma melhoria da
qualidade de vida das massas trabalhadoras. O crescimento
econômico ocorrido gerou postos de trabalho, e isso, associado a
outras medidas, elevou também o número de empregos formais. A
histórica luta do movimento sindical pela elevação real do salário
mínimo obteve vitórias iniciais. Programas como o Bolsa-Família dão
respostas efetivas e emergenciais às grandes parcelas do povo que
se encontram na miséria. A educação pública também avança, o que
descortina ganhos mais duradouros, vide o lançamento do Programa
de Desenvolvimento da Educação - PDE -, feito pelo Presidente Lula
na semana passada.

Contudo, dadas as imensas demandas acumuladas em décadas e
décadas de concentração de renda, de corte de direitos e de exclusão
social, as conquistas alcançadas estão muito aquém das
necessidades das classes trabalhadoras. O crescimento econômico,
freado por uma conservadora política de juros altos, deu-se a índices
aquém das possibilidades e necessidades do País. Esse crescimento
contido deixou de gerar o número de empregos necessários para
absorver os milhões que anualmente se incorporam ao mercado de
trabalho.

Além do desemprego, as condições de trabalho de milhões são
aviltantes: longas jornadas, exclusão do sistema previdenciário,
informalidade. Persiste até o ultraje do trabalho escravo. A saúde
pública continua precária. Em várias regiões do País é uma verdadeira
vergonha nacional. Nessa situação, os que mais padecem são os
trabalhadores e suas famílias.

Mesmo assim, como disse recentemente o Sr. Carlos Luppi, Ministro
do Trabalho, setores do empresariado e sua representação política e
midiática ainda pressionam por tornar de precariedade ainda maior os
direitos trabalhistas. O exemplo patente disso é o esforço do
conservadorismo para fazer valer a chamada Emenda nº 3, que
reconhece a relação entre uma pessoa jurídica na relação de trabalho
e impede a intervenção direta dos Fiscais do Ministério do Trabalho
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quando, dessa relação de trabalho, decorre um fato fraudulento.
Com essa Emenda nº 3, o trabalhador perde o direito à carteira

assinada, ao FGTS, ao 13º salário e às férias, e o Fiscal do Trabalho
fica impedido de verificar e constatar a fraude e punir o fraudador. Por
meio dessa Emenda nº 3, promove-se uma verdadeira anulação da
CLT nessa relação de trabalho.

O Presidente Lula vetou, com muita lucidez, a Emenda nº 3, e hoje,
no Congresso Nacional, estamos na expectativa de manutenção
desse veto, em decorrência das diversas atividades realizadas no dia
1º de maio, com todo o movimento sindical unificado em prol da
manutenção do veto do Presidente Lula à referida emenda.

Contra a vontade do poderoso ciclo financeiro do País, Lula foi
reeleito Presidente da República. A base dessa vitória foi o povo, as
massas trabalhadoras, especialmente as parcelas mais pobres da
sociedade.

A reeleição se efetivou com o compromisso de o governo acelerar o
desenvolvimento e ampliar a distribuição de renda. O governo está
com a faca e o queijo nas mãos. Tem amplo respaldo político no
Congresso e largo apoio social. A Oposição, momentaneamente,
ainda se recupera da derrota sofrida.

A situação econômica externa, apesar da instabilidade que a tem
caracterizado, continua favorável. De concreto, positivamente, foi o
anunciado Programa de Aceleração do Crescimento. Todavia a
metodologia adotada para superar a política macroeconômica
ortodoxa, que impede a economia de deslanchar, ainda é lenta e
marcada pela complacência.

Nesse cenário, um fator que precisa entrar em cena é a ampla
mobilização dos trabalhadores, nos moldes que ocorreu durante o dia
1º de maio. Suas entidades, movimentos, centrais sindicais e partidos
comprometidos com o povo trabalhador devem buscar os caminhos
que levem à sua unidade e mobilização pelos direitos, pela
distribuição da renda, pela valorização do trabalho e pelo
desenvolvimento acelerado.

Meus amigos e minhas amigas, em 1949, a participação do trabalho
na renda nacional correspondia a quase 60%. De acordo com os
dados de 2005, a participação do mundo do trabalho na renda
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nacional corresponde a menos de 40%. Então, a força do capital
avança, a cada dia, sobre o mundo do trabalho. É por isso que hoje,
após os movimentos do dia 1º de maio, gostaríamos de homenagear a
eterna e permanente luta dos trabalhadores.

Daqui desta tribuna, gostaria de fazer coro com muitos e pedir a
intervenção na greve dos trabalhadores da saúde pública no nosso
Município de Contagem, o qual é administrado por uma Prefeita por
quem nutro profundo respeito. A Prefeita Marília Campos conseguiu,
de forma acertada, negociar com os médicos e terminar com uma
greve dos médicos em Contagem, mas, até hoje, ainda não conseguiu
sentar e negociar com os servidores e trabalhadores da saúde: os
enfermeiros, os agentes de saúde e os auxiliares de enfermagem que
estão em greve, em um acampamento, na porta da Prefeitura de
Contagem.

O que queremos é que a Prefeita Marília Campos possa receber o
Sind-Saúde de Contagem e o comando de greve dos trabalhadores
públicos da saúde em Contagem, para que possamos avançar nas
negociações e, ao mesmo tempo, dar uma perspectiva de solução
para aqueles trabalhadores que tanto sofrem e que tanto necessitam
de um apoio maior para o exercício de sua função.

Aproveitando a ocasião, num momento em que falamos da luta dos
trabalhadores, não poderia deixar de mencionar a luta dos
trabalhadores da segurança pública em Minas Gerais. Na última
sexta-feira, eles realizaram uma assembléia geral da categoria dos
policiais civis e militares e determinaram a paralisação a partir do dia 2
de maio.

Segundo o Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do
Estado de Minas Gerais e Presidente do Gabinete Integrado das
Entidades de Classe das Forças de Segurança de Minas Gerais,
Delegado Danilo dos Santos Pereira, a greve é legítima, constitucional
e pacífica.

Esse movimento dos policiais mineiros mostrou ao governo de
Minas o poder de mobilização da categoria. Mostrou, sobretudo, ao
Governador Aécio Neves a indignação com a forma desrespeitosa
com que a categoria tem sido tratada, conforme declarações do
Delegado Danilo.
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O Presidente do gabinete unificado disse que o Governador faz um
“marketing” muito forte em torno da segurança pública, ao mesmo
tempo em que trata com indiferença os profissionais do setor. A
revolta da categoria é grande em todo o Estado. Portanto a
assembléia geral realizada na sexta-feira foi soberana para decidir
pela paralisação, desejo da maioria dos trabalhadores.

É importante ressaltar que atualmente o piso salarial das forças de
segurança de Minas Gerais é de R$1.333,90, e, de acordo com a
proposta de reajuste parcelado do governo, esse valor passará para
R$1.467,29, em outubro de 2007, e R$1.775,42 somente em outubro
de 2009, o que joga por terra o argumento divulgado na grande
imprensa de que o aumento concedido pelo governo teria sido de
33%. Pouco se explica, na realidade, que se trata de um aumento de
10% a ser concedido ainda em outubro, e outras duas parcelas em
2008 e 2009.

Segundo informações levantadas pelo gabinete integrado, a Polícia
Militar do Estado de Goiás, por exemplo, recebe atualmente um
salário de R$2.711,00, e a Polícia Civil, R$3.140,00. Em Brasília, a
Polícia Militar recebe R$2.617,00; a Polícia Civil, R$6.500,00. Isso
também joga por terra o argumento de que Minas investe muito em
segurança pública. Esse argumento não se sustenta pelos números
apresentados nem pela prestação de contas recentemente aprovada e
discutida no Plenário desta Casa. Os números relatam que, em 2001,
Minas investia R$3.591.028.000,00 em segurança pública. Esse valor
caiu para R$3.303.515.000,00 em 2005, prova maior de que a
segurança pública do nosso Estado e seus trabalhadores não estão
tendo o devido respeito por parte do governo do Estado.

Como diz o Presidente do gabinete integrado, as reivindicações da
categoria irão até o fim, para que o reajuste pretendido, de
recomposição da inflação de 19,66%, chegue a contento. É importante
que o governo receba a categoria e converse com seus
representantes.

Por fim, gostaria de ressaltar a luta dos Defensores Públicos do
Estado de Minas Gerais, que completam hoje 83 dias de greve, não
tendo sido recebidos pelo Governador até então. Ele recebeu a Miss
Minas Gerais, mas não recebeu os Defensores Públicos, que olham
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pelo povo sofrido do Estado. Não podemos esquecer-nos disso.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Obrigado, Deputado

Carlin, a quem felicito pelas palavras, mas discordo de V. Exa. quando
se refere à segurança pública. O que este governo investiu em
segurança pública foi infinitamente superior ao que foi investido
anteriormente, ou seja, quase 10 vezes mais. Os seus dados,
portanto, estão equivocados. O reajuste do segmento da defesa
social, composto pelos policiais militares e civis, Bombeiros e Agentes
Carcerários, é, sim, de 33%, concedido ao longo dos próximos três
anos. A inflação prevista para todo esse período é de 10% a 12%.

Portanto 200% acima da inflação do período. É muito? Não sei,
talvez seja até pouco. É o que o Estado pode dar. Desafio, no entanto,
V. Exa. a procurar qualquer Estado da Federação que tenha dado, no
mesmo ano, mais de 10% para o setor de defesa social. Veja bem,
10% ao ano e garantindo, nos próximos três anos, o mesmo
percentual. Acredito ser um avanço muito grande para a categoria.

É o desejável? É óbvio que não, mas é o que o Estado pode fazer e
o que demonstra a atenção que o governo está tendo com esse setor.
Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Para concluir, o Relatório de Execução
Orçamentária demonstra os números aqui citados, nobre Deputado
Lafayette de Andrada.

O Governador não cumpriu com sua palavra quando prometeu
elevar os salários dos policiais civis e militares ao terceiro maior do
País. Os números indicam que o Governador está em débito com os
servidores públicos da segurança pública do nosso Estado, bem como
com os servidores da educação e da Defensoria Pública.

Então, este 1º de maio é fundamental para lembrar que os
trabalhadores de Minas Gerais estarão com a cabeça erguida e com
sua luta firme e forte, demonstrando que Minas precisa de um
caminho diferenciado na defesa dos seus trabalhadores e de seus
servidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
antes de abordar o assunto que me traz a esta tribuna, não poderia
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deixar de reiterar o posicionamento, o empenho e o apelo do Bloco
PT-PCdoB para o governo estadual ter uma posição mais clara, de
maior reconhecimento em relação à Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.

Já viemos por várias vezes a esta tribuna e achamos que o
momento agora exige menos palavras e mais ações. É o que
esperamos do governo neste momento.

Já nas semanas retrasada e passada, abordamos um assunto que
considero importante. Refiro-me ao lançamento do Plano de
Desenvolvimento da Educação em nosso país, que trouxe vários
sinais de avanço, como, por exemplo, a implementação de escolas
técnicas profissionalizantes em cidades-pólo, a ampliação das vagas
do ProUni, a efetiva valorização dos trabalhadores em educação, com
a adoção de um piso nacional de salário para os professores das
redes de educação espalhadas por todo o País, entre outros avanços.

O item, particularmente, que gostaria de abordar e traduzir para a
realidade mineira diz respeito ao papel social que a rede educacional
pode estabelecer e cumprir.

Já sabemos, é voz corrente, é a reflexão de educadores, de
especialistas, de intelectuais, e também é sabido pelo povo do Brasil
que nenhuma nação se constitui sem a elevação de seus indicadores
educacionais. Isso é voz corrente no mundo. No entanto, é necessário
que algumas questões sejam enfrentadas, como a qualidade, a
avaliação e a profissionalização do ensino, além da possibilidade de
prosseguimento nos vários níveis de ensino por parte da criança, do
adolescente e dos jovens.

Lanço, nessa linha, uma pergunta, para abordar uma lei que
aprovamos aqui na Assembléia, sancionada no início do ano e que
acho importante ser cumprida no Estado de Minas Gerais.

Será que a nossa escola está preparada para de fato acolher e ter
essa interação com outras políticas públicas sociais? Hoje temos
dados preocupantes como, por exemplo, os que dizem respeito à
evasão escolar. No ensino médio a evasão escolar chega a atingir
15%, no ensino fundamental 8%. São milhões de jovens no Brasil que
não concluem nem sequer essa etapa básica do ensino fundamental e
médio. Esses são justamente os jovens cooptados, capturados pelo
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tráfico de drogas. São esses que, muitas vezes, na falta de qualquer
alternativa, enveredam pelo caminho da marginalidade, que atentam,
muitas vezes, infelizmente, contra a vida ou contra o patrimônio dos
seres humanos.

É muito importante que a escola, além de potencializar os aspectos
pedagógico, educativo, formativo, profissionalizante, também seja um
pilar na construção e ampliação da rede de proteção social em nosso
país. Considero que o Brasil vive um momento muito luminoso nesse
sentido. Pela primeira vez, temos a adoção, de maneira unificada, de
um programa de transferência de renda que atinge mais de 11
milhões de famílias, 44 milhões de brasileiros; temos o início da
implementação do Fundeb, fundo que passa a financiar tanto o ensino
infantil quanto o médio; temos a implantação de dois sistemas
importantes de políticas públicas, o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - Sisan -, o direito humano à alimentação na
agenda das políticas públicas brasileiras; a consolidação do Sistema
Único da Assistência Social - Suas -, que vem concretizar e efetivar a
Loas e que tem, em cada Município brasileiro, na implantação dos
Centros de Referências de Assistência Social - Cras -, um importante
elo integrador das políticas sociais. Essa é uma ampliação-recorde de
investimentos do governo federal nas políticas sociais.

Temos, portanto, um campo muito fértil para o avanço dessas
políticas tanto no plano municipal como também no estadual.

A palavra de ordem hoje nas várias políticas públicas e na área da
saúde, uma construção mais antiga com a efetivação do SUS, é a
integração, a intersetorialidade, a interlocução prática dos diversos
agentes de políticas sociais em nosso Estado e em cada Município.
Nesse sentido, apresentei um projeto de lei, aprovado pela
Assembléia e sancionado pelo governo, a Lei nº 16.683, de 2007, que
prevê ações de acompanhamento social na rede pública estadual de
educação. Essa lei prevê, por exemplo, a possibilidade da contratação
para as escolas estaduais de assistentes sociais, psicólogos,
sociólogos, ou seja, profissionais da área social.

Muitas vezes, essa criança ou esse jovem, por falta de um
acompanhamento específico que poderia ser prestado na escola, irá
evadir-se do sistema escolar, será um futuro adolescente infrator, será
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um ser humano sem perspectiva.
Portanto, é importante efetivar a lei que prevê o reforço da equipe

multidisciplinar nas escolas. Sabemos que, no Brasil, existem muitas
leis, uma belíssima Constituição Federal, mas, infelizmente, o grande
desafio é efetivar essas leis. Assim, Sr. Presidente, venho a esta
tribuna não para cobrar, até porque a lei está, praticamente, há dois
meses em vigor e precisa, evidentemente, de uma adaptação para ser
fielmente seguida e cumprida pelo governo estadual, mas, sim, para
solicitar a agilização desse debate no interior dos órgãos públicos.

O Estado de Minas Gerais, principalmente com o aporte de recursos
federais, está avançando na linha da implantação do Sistema Único
da Assistência Social. Temos uma meta de universalizar o Suas para
todos os Municípios mineiros, com a implantação do Centro de
Referência da Assistência Social, e estamos no início da implantação
do Programa Poupança Jovem - e é muito importante que ele seja o
início dessa experiência de presença mais ativa da escola no conjunto
das políticas públicas sociais.

Falo aqui como profissional dessa área, como assistente social
concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, onde, felizmente, tivemos
a oportunidade de fazer concurso público para essa área. Já o
governo do Estado, desde que me formei, Deputado Carlin Moura, há
20 anos, não abriu nenhum concurso público para a contratação de
profissionais da área social. Vejam bem: a Constituição de 1988 já
tem quase 20 anos, e o governo não abriu nenhum concurso público
para profissionais dessa área nos quadros da Sedese ou da antiga
Setascad.

Portanto, queria dizer que essa lei de minha autoria pode dar uma
grande contribuição para a integração das políticas de educação,
assistência social e segurança alimentar. E sua efetiva aplicação pode
ser viabilizada já no interior do Programa Poupança Jovem, que prevê
exatamente o acompanhamento do jovem na escola, uma vez que
essa é uma condição para que receba o recurso. Além disso, as
escolas das regiões mais pauperizadas do Estado são as que
concentram a maior evasão escolar e o maior número de jovens que
entram no mundo das drogas, cometem violência e apresentam
gravidez precoce.
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Queria, então, solicitar do governo estadual um empenho muito
grande, pois essa lei é desejada e já está sendo aplicada, na cidade
do Rio de Janeiro, por um Prefeito do antigo PFL e Secretário do
PSDB. Lá, a partir do nosso projeto de lei, já existe decreto, já houve
concurso público e já há assistentes sociais trabalhando em dezenas
de escolas das regiões em que a vulnerabilidade social é maior.

Queremos que essa lei seja efetivamente aplicada em Minas, pois o
custo de um jovem bem atendido pelo Ensino Fundamental é 1/20 do
valor gasto com um jovem internado em um centro de internação de
medidas socioeducativas, ou seja, o Estado gasta 20 vezes mais com
o adolescente infrator que com o adolescente bem atendido em uma
escola.

Então, tenho certeza de que a presença de psicólogos, assistentes
sociais e sociólogos contribui para o trabalho efetivo que os
Supervisores, pedagogos, Diretores, professores e auxiliares de
escolas já realizam. Aliás, presto uma homenagem a esses
trabalhadores da rede de educação. Muitas vezes, o trabalho que eles
fazem - o trabalho social - é fora da sua jornada de trabalho e se deve
muito mais a uma sensibilidade social, a uma vocação, a uma relação
afetuosa com o estudante do que a uma atribuição específica. É bom
lembrar também os baixos salários percebidos hoje pela Rede Pública
Estadual de Educação em Minas Gerais. Esses abnegados servidores
da educação, muitas vezes, por um gesto de solidariedade, fazem um
trabalho social que não deveria, por obrigação, por atribuição ou por
falta de tempo e de remuneração, ser exercido por eles. Mas fazem
esse trabalho.

Venho aqui, Sr. Presidente, porque é o nosso papel fiscalizar o
efetivo cumprimento da lei. Trata-se de uma lei de minha autoria,
votada por unanimidade nesta Casa, que entrou em vigor no dia
10/1/2007. Aliás, precisa de uma errata, pois saiu publicada com um
pequeno erro. Aproveito a oportunidade para solicitar que o governo
do Estado providencie a publicação dessa errata. Em um artigo dessa
lei, ficou faltando um inciso importante. A Assembléia já fez a sua
parte, foi um erro material, e gostaria que o Estado publicasse
rapidamente essa errata. O que queremos mesmo é que o Estado
cumpra essa lei. É melhor aplicar o dinheiro público na prevenção, na
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promoção dos direitos do que depois ficar discutindo redução de
maioridade penal ou gastando dinheiro com presídio ou com centro de
internação.

Nessa linha, reiteramos: o pobre tem que ser priorizado. E, na área
da defesa dos seus direitos, mais uma vez, comecei e encerro
dizendo: a Defensoria Pública é peça chave. Esperamos mais ações e
menos palavras, para que a Defensoria Pública tenha o seu papel
reconhecido pelo governo do Estado, na sua legítima reivindicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, Deputada Elisa Costa, aqui
presente, saúdo todos os presentes nesta reunião da Assembléia
Legislativa de Minas Geris. Gostaria de saudar os Defensores
Públicos e reconhecer a luta que eles empreendem nesse momento.
Espero que seja uma luta vitoriosa. Reconhecemos esse papel
fundamental que a Defensoria Pública representa, no Estado de Minas
Gerais e no País, tão importante na garantia dos direitos humanos,
dos direitos dos mais carentes. Queremos aqui reconhecer esse
trabalho e esse papel importante da Defensoria.

Sr. Presidente, nesse início, gostaria de fazer referência à grande
vitória do Minas Tênis Clube, nesse fim de semana. Foi um jogo
decisivo da Liga Nacional de Vôlei, realizado em Betim, Minas Gerais.
Temos acompanhado, e o Prefeito Carlaile, de Betim, sem dúvida, tem
realizado um excelente trabalho voltado para o esporte, dando um
grande apoio, e levou essa decisão da Liga Nacional para Betim. O
Minas Tênis Clube conseguiu a sua quarta vitória, portanto é
tetracampeão da Liga Nacional de Vôlei masculino. Parabenizo o
Minas Tênis Clube, os atletas e a comissão técnica do Minas por essa
vitória. É uma vitória de Minas Gerais, de um clube que honra as
tradições do esporte do Estado.

Tenho conversado com muitas pessoas e um assunto tem-me
trazido grande preocupação. Neste momento, tramita uma solicitação
para a realização de plebiscito envolvendo vários temas, entres eles o
aborto. Estamos acompanhando esse debate pela televisão, jornais e
rádios.
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Em nosso país, alguns dados nos ajudam a compreender a triste
realidade vivida atualmente. Há aumento de violência e banalização
da vida. O agnóstico Norberto Bobbio, que votou no referendo italiano
contra a liberalização do aborto, explicava que o mandamento “Não
matarás” é, para um humanista laico, um imperativo categórico, de
caráter absoluto e universal, acrescentando não compreender que os
não-crentes deixassem aos crentes o privilégio e a honra de defender
o direito à vida. Essa é a palavra desse grande pensador que tanto
respeitamos. Apesar de sua postura em relação a questões divinas,
ele foi muito claro na defesa intransigente da vida. Sua manifestação
foi muito firme.

Também uma doutorada em Recursos Familiares da Universidade
de West Virgínia, Wanda Franz, colocou sua posição: uma vez que
uma mulher se torna mãe, ela será sempre mãe, tenha ou não
nascido seu filho. O filho morto fará parte de sua vida por mais longa
que ela seja. O aborto não é definitivamente a solução fácil de um
grave problema, mas um ato agressivo, que terá repercussões
contínuas na vida da mulher. Portanto, a mulher é vítima de seu
próprio aborto, e temos obrigação para com todas as mulheres de lhes
dizer essa verdade. Não é um religioso, não é um humanista, mas a
doutorada de uma universidade que se manifesta dessa maneira.

Trago ainda a posição da Organização Mundial de Saúde. Vinte e
cinco de 31 estudos epidemiológicos mundiais realizados com
mulheres de ascendência africana, asiática e européia concluíram que
mesmo um único aborto aumenta o risco de adquirir mais câncer de
mama. Um dado importante é que a esse aumento do risco por causa
do aborto se acrescenta um risco maior, que é o de atrasar a primeira
gravidez levada a termo, portanto, o aborto aumenta o risco de se
sofrer de câncer de mama de duas maneiras.

Por fim, a manifestação do Conselho Nacional de Bioética da Itália.
O feto não pode ser uma coisa porque sua natureza material e
biológica o coloca entre os seres pertencentes à espécie humana.
Ora, se não é uma coisa, no plano jurídico, o feto só pode ser um
sujeito.

Poderia recorrer à própria Bíblia para dizer como o próprio salmista:
“Eu era uma massa informe, e tu me conhecias”. Talvez até apoiando
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o entendimento do conselho italiano, que considera o feto como
sujeito, portanto, um sujeito no plano jurídico.

Eu queria relacionar a isso a questões que vêm acontecendo no
nosso país, mas, com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Luiz
Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Acompanho com
atenção o depoimento de V. Exa., prenhe de boas recomendações e
cheio de humanismo. Isso vem do seu caráter e das lutas que tem
travado nesta Casa. A defesa que V. Exa. faz da vida - o aborto nada
mais é do que o risco contra a vida - tem amplo apoio da opinião
pública brasileira. Não acredito que um plebiscito como esse tenha
êxito. Há poucos dias, um Governador propôs, sem meias palavras, a
descriminalização das drogas. Agora, tratamos da questão do aborto.
Como dizia o escritor antigo: “O tempora! O mores!”. As coisas estão
acontecendo.

Aproveito a oportunidade que V. Exa. me concede para referir-me ao
grito dos Defensores Públicos, grito dos pobres que estão sem
assistência judiciária no interior do Estado. Nesse final de semana fui
a Montes Claros e encontrei-me com o Defensor Público da Comarca
de São Francisco, Dr. Reginaldo, que ainda está no hospital, correndo
risco de tornar-se tetraplégico em razão de um acidente que sofreu.
Do leito hospitalar, fez-me um apelo para ajudar os Defensores
Públicos, pois estaria ajudando a população pobre que necessita de
assistência judiciária e que está desamparada por causa desse
movimento e da falta de entendimento com o governo. Oitenta e três
dias não é pouco tempo. Talvez esse grito não chegue aos palácios,
por ser de pessoas humildes, desvalidas e sem apoio. Precisamos de
sensibilidade e diálogo com o governo, principalmente hoje, quando
será deflagrada a greve dos policiais civis. Tudo isso faz com que o
governo tenha que voltar suas atenções para debelar esse conjunto
de situações que pode arranhar sua imagem, por causar uma grande
injustiça ao povo mais humilde de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado por sua contribuição. Toda essa
discussão ocorre no País e no mundo. Recentemente, para espanto
de todos, houve um plebiscito a respeito dessa questão em Portugal,
mas não houve a presença aguardada. Aqueles que compareceram
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foram, em grande número, favoráveis ao aborto. Há uma banalização,
como se o feto fosse um mero objeto que pode ser retirado em
qualquer momento e ser jogado fora.

Ocorrem algumas situações em nosso país que nos deixam
perplexos. Em Governador Valadares, um bebê foi enterrado vivo
pelos pais. Isso nos faz refletir a respeito da banalização da vida.
Muitos estão pensando que a vida não vale nada, até mesmo os pais.
Ora, se isso ocorresse nos tempos idos dos povos orientais, eles
rasgariam suas roupas ao ver uma calamidade dessa. Um bebê
enterrado vivo! Vejam a situação. Mas é possível realizar um aborto,
aspirar um feto de dentro de uma mãe e jogá-lo no lixo.

Na China, acompanhamos uma seleção para o nascimento de
crianças: se for do sexo feminino, joga-se na lata de lixo; se for do
sexo masculino, pode nascer. Nesse momento, há uma seleção na
China. Essa situação traz-nos grande preocupação.

Aqui vimos um bebê ser abandonado nas águas da Lagoa da
Pampulha. Ora, senhoras, isso não é banalização da vida? Não é o
abandono daqueles valores de família, que são os mais importantes
da nossa sociedade?

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Doutor Rinaldo.
O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Obrigado, Deputado João

Leite. Quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento. Temos vários
motivos para defender a vida. Eu, como médico, tenho de defender a
vida e ser contra o aborto. A partir do momento da fecundação, há um
novo ser vivo, as mudanças celulares começam, e o que era ovo
torna-se uma mórula. Isso só acontece por meio de um ser vivo.

Então, como médico, tenho de me pronunciar contra o aborto. Como
cristão, tenho de pronunciar-me a favor da vida, contra o aborto. E,
como Deputado, se tenho de defender as pessoas, o povo, a minha
cidade, a minha região, o meu Estado, tenho de defender a vida.
Obrigado pelo aparte.

O Deputado João Leite - Obrigado, Dr. Rinaldo, pelo testemunho
pessoal e pelo posicionamento. Precisamos de posicionamentos
assim na nossa sociedade, porque vemos as pessoas gritarem a favor
de se tirar uma vida de qualquer maneira. Queremos trazer aqui
alguns filmes que mostram a realização de abortos; como são feitos



105

no nosso país e como estão tirando o valor mais importante,
defendido historicamente na nossa pátria: a vida.

Os nossos jornais estão repletos de violência: menina refém em
buraco; duas crianças mortas por seqüestradores. Ouvi pelo rádio que
uma menina de 12 anos, ao assaltar, deu uma porretada numa
senhora. Ela disse que deu com o porrete na cabeça da senhora.
Quer dizer, hoje se pode tudo neste país, sob o olhar de
contemplação e aceitação de que a vida não é tão importante.

A vida é importante sim. Ligo ao que aconteceu nos Estados Unidos:
mais de 200 milhões de abortos, e crianças entram armadas nas
escolas, atirando, porque a vida não vale absolutamente nada. Creio
que chegou o momento de gritarmos. Muitos estão gritando,
desfazendo ou dando pouca importância à vida, animando jovens a
abortarem e pessoas a não mais constituírem famílias, cuja célula é a
mais vigorosa da sociedade brasileira, tão importante para a história
do nosso país.

Creio que chegou o momento de gritarmos também, mas a favor da
vida, contra a banalização, contra o que vemos acontecer no nosso
país: o ataque às famílias; o ataque à vida. Vamos lutar para que a
vida seja valorizada e defendida. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Paulo Guedes - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, membros da imprensa e
telespectadores da TV Assembléia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros da imprensa
presentes e todos os que me assistem pela TV Assembléia, a greve
dos Defensores Públicos já dura mais de 80 dias, e ainda não
recebemos nenhuma sinalização do governo de que haverá o
reconhecimento da justa reivindicação da categoria, que quer ser
valorizada pelo importante trabalho de prestar assessoria jurídica aos
que não podem pagar por um advogado. Os Defensores Públicos
querem a fixação do subsídio que lhes é devido, conforme estabelece
a Constituição Federal. Sabemos ainda que a fixação do subsídio no
Estado, conforme a Lei Complementar nº 65, deve ser feita mediante
iniciativa do Governador.
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A remuneração de um Defensor Público em Minas Gerais é de
R$4.000,00 brutos e cerca de R$2.900,00 líquidos, um dos piores
salários da categoria no Brasil. Devemos lembrar que um Promotor de
Justiça se inicia na carreira ganhando mais de R$18.000,00 por mês,
ou seja, cinco vezes mais que os Defensores Públicos. Como bem
lembra a OAB, em nota divulgada, “a defesa não pode ter tratamento
diferente da acusação”.

Como se manifestou a Associação dos Procuradores de Minas
Gerais, a greve é legítima, e é necessário que o Estado respeite o
direito dos Defensores Públicos. Para essa Associação, "é hora de o
governo de Minas abrandar a conduta tecnocrata, que muitas vezes
se sobrepõe ao direito e às obrigações, para buscar o fortalecimento
de sua própria advocacia e da advocacia que assiste aos
necessitados do Estado.”.

O governo mineiro vem ignorando uma greve que se arrasta há mais
de 80 dias - como o placar ali diz, são 83 dias -, com evidente prejuízo
para os Defensores e para a população que necessita desse serviço.
Tal atitude é própria do tratamento que o governo vem dando ao
serviço público no Estado, após anos de choque de gestão, perda de
direitos e achatamento salarial.

Aproveito meu pronunciamento para falar da total solidariedade da
Bancada do PT e do PCdoB à greve e às reivindicações dos
Defensores Públicos de Minas Gerais.

Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade para, na terceira vez
que uso esta tribuna, voltar ao assunto da segurança pública no Norte
de Minas Gerais - Montes Claros e principalmente as cidades de
fronteiras. Relembro dois casos importantes: a segurança pública nas
cidades de Manga e Montalvânia.

A cidade de Manga está há quase um ano sem Delegado de Polícia,
contando com apenas um Detetive para atender toda a Comarca,
cinco Municípios. A cidade de Montalvânia se encontra há mais de um
ano sem Promotor e sem Juiz. Há um efetivo, na cidade de Manga, de
pouco mais de 10 policiais, para dar segurança a toda a região.

Já fizemos um pedido e já há um estudo da própria Polícia Militar, do
Comando Regional de Montes Claros, que também já pediu às forças
de segurança do Estado de Minas Gerais a criação de uma
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Companhia da Polícia Militar na cidade de Manga, que iria aumentar o
efetivo e a segurança na nossa cidade.

A cada dia aumenta o número de crimes nas cidades de Manga e
Montalvânia, principalmente na BR-135, onde havia um sério
problema referente à estrada, que está sendo resolvido.

Aquela região virou local de ataques de gangues, que assaltam
carros, ônibus e motoqueiros, às vezes com vítimas. Portanto, é
importante que as forças de segurança pública do Estado olhem
urgentemente para essa questão da segurança naquelas duas
cidades de fronteira, Manga e Montalvânia.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Ilustre Deputado,
após prestar atenção à fala de V. Exa. sobre segurança pública,
queria acrescentar ao debate algumas informações que considero
importantes, relativamente a algumas providências que o governo de
Minas vem tomando no aspecto da defesa pública.

Até recentemente era muito comum nos governos não haver
planejamento na área de defesa social. Era comum e corriqueiro o
governo atender a pressões políticas, sobretudo as que diziam
respeito a transferências de Delegado e de Comandante de Batalhão.
Isso acontecia com base na sensibilidade e no bom-senso, mas
também na pressão política. Não havia, por parte do governo - e se
havia era de forma muito tímida -, um planejamento baseado em
estatísticas, em números, em conhecimento da realidade, para se
fazer a distribuição de homens, de carros, de equipamentos por toda
Minas Gerais.

Darei aos senhores um exemplo, embora fictício. Algum Deputado
Estadual ou Federal, por pressão da base em sua região, forçava o
Comando da polícia, a antiga Secretaria de Justiça, que hoje está
unificada à Defesa Social, a transferir um veículo para sua região.
Dizia que lá estava faltando um carro para a Polícia Civil. Assim,
pressionava o governo, o Secretário etc. Realmente, a região
precisava de um veículo, mas, assim como esse Município, outros
também precisavam desse tipo de apoio. Às vezes, outras
localidades, com índices de violência muito superiores, por azar,
possivelmente não tinham representação nesta Casa.

Não havia esse tipo de planejamento ou, se havia, era muito tímido.
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A pressão política falava mais alto. Determinado Deputado, forte em
uma região, solicitava, reivindicava, pressionava e conseguia transferir
veículo para sua região. No entanto, outras regiões, que não
possuíam nesta Casa um Deputado que as representasse, eram
estrategicamente mais importantes e precisavam mais ainda de um
veículo.

Hoje as coisas mudaram. Depois que foi edificada a Secretaria de
Defesa Social, toda estratégia de defesa em Minas é baseada em
números, em estatísticas e em conhecimento da realidade. Hoje o
poder de pressão política continua existindo, mas baixou sua
importância e prioridade. Hoje, quando um Deputado quer fazer
pressão política sobre um Secretário - e já fui vítima disso -,
mostrando a necessidade, por exemplo, de um veículo em sua região,
o Secretário diz ao parlamentar que naquela região realmente se faz
necessário um veículo, mas que há outras localidades com índices de
violência muito superiores. Assim, é preciso dar preferência àquelas
regiões mais violentas.

Então, Sr. Deputado, quero parabenizá-lo porque V. Exa. está aqui
reivindicando o que é justo e certo: segurança para a região de
Manga. Acredito que o governo de Minas será sensível ao seu pedido,
pois conhece bem a realidade dessa cidade, tendo, assim, de agir
para diminuir os indicadores de violência da localidade. Parabéns.
Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. Lembro a todos que minha região nunca teve um Deputado,
sou o primeiro parlamentar a representá-la. Vamos ver se agora muda
essa relação, e as regiões de Manga e Montalvânia possam também
ter direito a uma segurança mais digna.

Quero parabenizar várias etnias do nosso Estado por sua presença.
Há aqui representantes dos nossos índios xacriabás, de São João das
Missões, meus irmãos. Também nasci naquela região, e minha bisavó
era também xacriabá. Assim, gostaria de agradecer a presença de
todos vocês, dizendo que esta é a Casa do povo de Minas Gerais,
especialmente dos nossos índios, dos primeiros habitantes deste país
e deste Estado. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, que
participaram dos movimentos sociais que ocorreram nesse final de
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semana.
Gostaria de tratar de um assunto do interesse dos nossos índios

xacriabás, no que se refere ao Pró-Acesso.
Há 15 dias estive com o Diretor do DER-MG, Dr. José Élcio, com o

Prefeito de São João das Missões, Sr. José Nunes, e com o Prefeito
de Manga, Sr. Humberto Sales. Na ocasião, reivindicamos ao Estado,
no que se refere ao Pró-Acesso, o trecho que liga as cidades de
Manga, São João das Missões e Miravânia. Esta, historicamente, tem
ligação com a cidade de Manga, da qual foi distrito. Em 1996 foi
emancipada, mas grande parte de seus problemas são resolvidos em
Manga, onde se situam a comarca, a delegacia, o hospital, os bancos
e os órgãos públicos. Então, a maioria dos problemas de Miravânia se
resolvem em Manga.

Todavia, estranhamente, a pedido do Prefeito de Miravânia, o trecho
que ligava Miravânia a Manga, previsto no Pró-Acesso, foi transferido,
de modo que agora está prevista a ligação entre Miravânia e Cônego
Marinho. Essa mudança não tem razão de ser, já que desagradou a
mais de 90% da população de Miravânia.

Recebi inúmeras ligações, telefonemas e manifestações da Vice-
Prefeita, dos Vereadores e de várias pessoas do Município de
Miravânia, que estranharam muito a atitude do Prefeito e do governo
do Estado de retirar do Pró-Acesso o trecho que passaria pelas
comunidades de Panelinha 1, Panelinha 2, Cachoeirinha e
Nhandutiba, ligando a BR-135 a Manga.

O Prefeito José Nunes me procurou e, na oportunidade, tivemos
uma boa idéia, qual seja a de se ligar Miravânia a São João das
Missões, pois assim Manga também seria atendida. Nesse caso, o
trecho que liga a sede da reserva dos xacriabás a Miravânia seria
asfaltado. Dessa forma, além de beneficiar o Município de Miravânia,
o governo do Estado atenderia 7 mil índios xacriabás da reserva de
São João das Missões, que representam 70% - portanto, a maioria -
da população do referido Município. Essa seria uma forma justa de o
governo do Estado prestar solidariedade ao povo xacriabá, bem como
de atender a reivindicação das populações de Miravânia e de Manga.

De São João das Missões a Manga são 20km. A construção desse
trecho encurtaria o percurso, atenderia as populações de São João
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das Missões, de Manga e de Miravânia e ajudaria na transformação
da economia regional.

Mais uma vez, registro este pedido. Esperamos que o Diretor do
DER, Sr. José Élcio, tome as medidas necessárias para se promover
a adaptação do projeto, a mudança do trecho do Pró-Acesso. Dessa
forma, em vez de fazer o trecho que ligaria Miravânia a Cônego
Marinho, faria o outro que ligaria Miravânia a São João das Missões e
esta cidade à de Manga.

Quero ainda dar uma boa notícia aos índios xacriabás, bem como às
populações de Manga, São João das Missões, Miravânia, Matias
Cardoso e Montalvânia. Conseguimos, junto ao governo federal e à
diretoria regional do INSS de Montes Claros, a criação da agência do
INSS na cidade de Manga. Na região, muitas pessoas andam cerca
de 200km para requerer um benefício em Januária. Isso não mais
acontecerá, pois, no final deste mês, será inaugurada a agência do
INSS em Manga, onde o atendimento será realizado, de modo a
atender as populações dos Municípios de São João das Missões,
Miravânia, Matias Cardoso, Juvenília e Montalvânia. A agência
atenderá inicialmente 9 mil segurados do INSS na região.

Gostaria de dar outra boa notícia à cidade de Manga que se refere à
rede de tratamento de esgoto. Na semana passada estivemos na
Codevasf, no Ministério da Integração Nacional. Dos recursos
destinados à revitalização do Rio São Francisco, estão previstos cerca
de R$8.000.000,00 para aplicação na rede de tratamento de esgoto
da cidade de Manga. Aliás, não só a cidade de Manga será
beneficiada com os recursos da revitalização do Rio São Francisco,
mas também todas as cidades ribeirinhas, entre elas Matias Cardoso,
Pedras de Maria da Cruz e São Romão, que também serão
comtempladas com os recursos da revitalização do São Francisco.
Essas cidades ganharão rede de tratamento de esgoto. Haverá ainda
a adequação de outras cidades como Itacarambi, São Francisco,
Januária, Ponto Chique e outras cidades ribeirinhas do Norte de
Minas.

Finalmente, gostaria de dar outra boa notícia. Há pouco, conversei
com o Dr. Sebastião, Superintendente do DNIT em Minas Gerais, que
me informou que já estão sendo concluídos os estudos da
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Procuradoria do DNIT do Estado de Minas Gerais. Se o parecer for
favorável, a estrada que liga Itacarambi, Manga e Montalvânia poderá
ter o início de suas obras de asfaltamento ainda neste ano. Lembro
que a recuperação foi iniciada no mês passado.

Hoje já se pode ir à cidade de Montalvânia, que ficou seis meses
ilhada. Até os ônibus para essa cidade foram cortados, e o carro dos
Correios também não ia. Enfim, Montalvânia ficou seis meses
totalmente ilhada na época das chuvas.
  Conseguimos os recursos junto ao governo federal. A terraplenagem
já está sendo feita para a recuperação da estrada. Os recursos estão
assegurados pelo PAC, para o término daquela importante estrada,
que mudará nossa economia regional e ligará Minas Gerais à Bahia e
a São Luiz do Maranhão. A estrada será muito importante para o
escoamento da produção regional, inclusive do Projeto Jaíba. Eram
essas as informações que tinha a dar. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do

art. 82 do Regimento Interno, torna sem efeito o deferimento de
requerimento do Deputado Padre João em que este solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.337/2005, do Deputado Edson
Rezende, e determina seu arquivamento. Nos termos do inciso XXXII
do art. 232, c/c o § 4º do art. 174 do Regimento Interno, a Presidência
defere requerimento idêntico do Deputado Weliton Prado.

Mesa da Assembléia, 2 de maio de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
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à Constitução nº 10/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e assegura indenização, no ato de sua dispensa, ao
detentor de função pública estadual admitido por prazo determinado.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Fábio Avelar e Célio Moreira;
suplentes - Deputados Neider Moreira e Ronaldo Magalhães; pelo
DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Gustavo
Valadares; pelo PV: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente -
Deputado Agostinho Patrús Filho; pelo PDT: efetivo - Deputado Paulo
Cesar; suplente - Deputado Sargento Rodrigues. 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 479 a 481/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 482/2007, da Comissão de Administração Pública,
483/2007, da Comissão de Meio Ambiente, 484/2007, da Comissão de
Saúde, e 485 e 486/2007, da Comissão de Segurança Pública.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em
25/4/2007, do Requerimento nº 401/2007, do Deputado Chico Uejo;
de Meio Ambiente - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
25/4/2007, dos Requerimentos nºs 234/2007, do Deputado Delvito
Alves, 270/2007, do Deputado Leonardo Moreira, e 313/2007, do
Deputado Jayro Lessa; e de Política Agropecuária - aprovação, na 7ª
Reunião Ordinária, em 26/4/2007, do Requerimento nº 419/2007, das
Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular (Ciente.
Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elisa Costa,

solicitando que o Projeto de Lei nº 597/2007 seja distribuído à
Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Sargento Rodrigues, solicitando que o Projeto de

Lei nº 929/2007 seja distribuído à Comissão de Segurança Pública.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito
verificação de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para verificação de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há
quórum para a votação. Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, acabamos de fazer

uma chamada para verificação de quórum. Não há ninguém aqui e, no
local em que normalmente há quórum, o cafezinho, também não o há.
Portanto não vejo motivo para se fazer outra chamada. Acredito que
V. Exa. poderia, por falta de quórum qualificado, encerrar de plano a
reunião.

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, a chamada registrou a
presença de 28 Deputados, número suficiente para a continuação dos
trabalhos, motivo pelo qual passaremos à discussão das matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 323/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista os imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 26/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que altera dispositivos da Lei nº 11.544, de 25/7/94,
que regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado,
tornando obrigatória nos cinemas do Estado, antes das sessões
principais, a exibição de um filme publicitário sobre as conseqüências
do uso de drogas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 3, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta e proposições da Comissão; a seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº 318/2007, do Sr.
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Paulo César Bregunci, Presidente da Ruralminas, 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: Projeto de Lei nº 8/2007, no 2º turno (Deputado Antônio Carlos
Arantes); Projeto de Resolução nº 361/2007, no 1º turno (Deputado
Chico Uejo); e Projetos de Lei nºs 496/2007, no 1º turno (Deputado
Antônio Carlos Arantes); e 530/2007, no 1º turno (Deputado Chico
Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 153/2007 na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
254 e 275/2007 e 317/2007 com a Emenda nº 1 e 372/2007. 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 Padre
João, em que solicita audiência pública da Comissão, para se discutir
e dar encaminhamento à situação dos comerciantes do Ceasa-Minas;
e em que solicita reunião conjunta, em audiência pública, com a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para se
discutir e dar encaminhamento à situação dos trabalhadores que se
deslocam para a colheita de cana-de-açúcar no Estado de Minas
Gerais e para outros Estados; e do Deputado Luiz Humberto Carneiro
em que solicita audiência pública da Comissão, para se discutir o
Projeto de Lei Federal nº 6.831/2005, que dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação, sendo convidados, para essa audiência, os
membros da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A Presidência
recebe requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Curvelo, para se
discutirem, junto aos pequenos produtores rurais da região que vivem
da agropecuária, as repercussões das prováveis construções de



116

barragens nos Rios das Velhas e Paraúna. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Padre João, Presidente - Getúlio Neiva - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/4/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Ronaldo Magalhães
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento de
correspondência da Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura,
publicado no “Diário do Legislativo”, em 14/4/2007. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 377 e
424/2007 (Deputada Maria Lúcia Mendonça); 401 e 452/2007
(Deputada Rosângela Reis); e 476/2007 (Deputada Gláucia Brandão)
em turno único; e 446/2007 (Deputado Dimas Fabiano) no 1º turno.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 133/2007 é convertido em
diligência ao Iepha (redistribuído à Deputada Rosângela Reis). 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 121/2007 (relator: Deputado Dimas
Fabiano) e 280/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
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receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 297, 308, 316,
354, 366 e 387/2007. 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 maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/4/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Rêmolo
Aloise, Gil Pereira e Carlin Moura. 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 processo de
contratualização na área da saúde com os hospitais do nosso Estado
e a grave situação financeira dos hospitais filantrópicos e privados do
Estado de Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 458/2007, no 1º turno (Deputado Ruy
Muniz); 624/2007, turno único (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 Ruy
Muniz em que solicita seja enviado ofício aos Diretores da Nova
Nordisk, parabenizando-os pela inauguração da fábrica de insulina em
Montes Claros e agradecendo o investimento realizado; Dinis Pinheiro
em que solicita audiência pública para se debaterem o diabetes infantil
e seus tratamentos, objetivando otimizá-los no Estado de Minas
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Gerais; Ana Maria Resende em que solicita audiência pública conjunta
com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
para se debater a conseqüência da hiperatividade e do déficit de
atenção na aprendizagem e na saúde pública; Carlos Mosconi e
Roberto Carvalho em que solicitam seja realizado debate público, com
o objetivo de se avaliar a situação dos hospitais no Estado de Minas
Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião, para ouvir as
Sras. Myriam Araújo Coelho, Superintendente da Regulação da SES;
Marilene Fabri Lima, Coordenadora do Pró-Hosp da SES, e os Srs.
Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde de Minas Gerais; Saulo Converso Lara,
Secretário Executivo das Federassantas; Carlos Eduardo Ferreira,
Presidente da Associação dos Hospitais de Minas Gerais; José Júlio
Freire, Médico do Serviço Ocupacional do Ministério da Saúde em
Minas Gerais; Tadahiro Tsubouchi, Consultor Jurídico do Colegiado
dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems -;
Kátia Rocha, Assessora Jurídica da Associação dos Hospitais de
Minas Gerais; Samuel Sousa Figueira, Superintendente da Santa
Casa de Misericórdia de Montes Claros, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente registra a presença das Sras. Jaqueline
Dagmar Lobo, Assessora Jurídica da SES e Célia Frederica Malveira,
da equipe técnica do Pró-Hosp, e do Sr. Bruno Reis Oliveira, da
equipe técnica do Pró-Hosp. A Presidência faz as considerações
iniciais em nome dos demais autores do requerimento; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições, os
quais fazem uso de “datashow”. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente,
nos termos do art. 125 do Regimento Interno, prorroga a reunião por
mais duas horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Ruy Muniz - Doutor

Rinaldo.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/4/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gustavo
Valadares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a
segurança pública nos Municípios de Itamarandiba, Setubinha e
Aricanduva. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Afonso Arinos de Campos Gandra, Prefeito Municipal de
Itamarandiba; Vereador Sebastião Xavier Soares, Presidente da
Câmara Municipal de Itamarandiba; Ten.-Cel. PM Jordão Bueno
Júnior, Comandante do 3º Batalhão da PMMG, representando o Cel.
PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Luciano
Antônio Mahmud Nedir, Prefeito Municipal de Setubinha; Eduardo
Tavares Vianna, Juiz de Direito da Comarca de Itamarandiba;
Alessandro Ramos Machado, Promotor de Justiça da Comarca de
Itamarandiba e Delegado Ernane Desmoulins de Oliveira, titular da
Delegacia Regional da Polícia Civil de Capelinha, que são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues, autores dos
requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. 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 maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.



120

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 240/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em tela tem
por objetivo seja dada denominação à rodovia que liga os Municípios
de Januária e Bonito de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 240/2007 tem por objetivo seja dada a

denominação de João Gasparino Pimenta à rodovia JNU, que liga os
Municípios de Januária e Bonito de Minas.

O homenageado é ainda hoje uma referência de administrador, que,
sensível ao desenvolvimento de sua região, muito contribuiu com o
trabalho para o bem-estar do Município de Bonito de Minas. Sob sua
liderança por mais de 40 anos, esse Município, assim como várias
localidades circunvizinhas, experimentou significativo progresso.

A homenagem que lhe está sendo prestada por intermédio desta
proposição pretende demonstrar a gratidão e o reconhecimento da
comunidade a seu trabalho de homem público.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

240/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 278/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Célio Moreira e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.797/2005, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia da Ética.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do



121

Legislativo” de 10/3/2007 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 278/2007 tem por finalidade instituir o Dia da

Ética, a ser comemorado anualmente, em 22 de setembro, na
Assembléia Legislativa, nas escolas da rede estadual de ensino e nas
repartições públicas do Estado.

Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre
as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada pela Carta Magna, infere-se que cabe ao Estado membro
legislar sobre o assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no
presente caso.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 278/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 381/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº 381/2007,
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decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.585/2006,
declara de utilidade pública a Associação dos Mototaxistas de São
Francisco, com sede nesse Município.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, vem a esta
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 381/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação dos Mototaxistas de São Francisco.
Para a correta análise dessa pretensão, é preciso esclarecer que a

categoria de mototaxistas foi instituída pela Lei nº 12.618, de 1997,
que dispõe sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao
transporte remunerado de passageiros.

Entretanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionlidade nº
3.136-8, essa norma foi declarada inconstitucional por invadir
competência privativa e exclusiva da União para legislar sobre matéria
relativa a trânsito e transporte. Como o Código Nacional de Trânsito
não menciona o mototáxi como modalidade de transporte público de
passageiros, não pode o Estado instituí-la.

Cabe ressaltar que a Constituição da República, no inciso XVII do
art. 5º, estabelece como um dos direitos individuais e coletivos a plena
liberdade de associação, porém, para fins lícitos.

Como a categoria não encontra amparo no ordenamento vigente,
não é razoável a declaração de utilidade pública da entidade que a
representa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 381/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 482/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
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482/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.707/2005, tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Agente
Comunitário.

Em consonância com o disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 23/3/2007 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 482/2007 tem por escopo instituir o Dia Estadual

do Agente Comunitário, a ser comemorado anualmente no dia 20 de
julho, com o objetivo de mobilizar segmentos da sociedade em torno
desse profissional, que empreende iniciativas de grande significação
social.

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.

Quanto 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, sendo
adequada a apresentação do projeto por qualquer membro do Poder
Legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 482/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 523/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 523/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.118/2006,
dispõe sobre o Dia Estadual da Renovação Carismática Católica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007, 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 523/2007 pretende instituir o Dia Estadual da

Renovação Carismática Católica, a ser comemorado, anualmente, no
primeiro domingo de fevereiro.

A liberdade religiosa é um dos direitos individuais e coletivos
previstos na Constituição da República, que dispõe, no inciso VI do
art. 5º, ser inviolável a liberdade de consciência e de crença,
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias.

Além disso, a Carta Magna 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 liberdade religiosa se segmenta em três partes¹: a liberdade de
crença, que assegura a livre escolha da religião que se deseja seguir,
até mesmo 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 organizarem sob a forma de
pessoa jurídica para a realização de atos de natureza civil em nome
de sua fé.

A conquista constitucional da liberdade de crença evoca a idéia de
tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo do



125

crente uma religião oficial. Reflete a maturidade de um povo, pois
estabelece a convivência harmoniosa entre pessoas de credos
diferentes.

Assim sendo, a instituição de um dia para que o Estado comemore
uma determinada crença constitui-se em violação 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 523/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
¹DA SILVA, José Afonso. “Curso de Direito Constitucional Positivo”,

1988, p.253.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 24/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 24/2007
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do
fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, o projeto foi
examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

No decorrer da tramitação, o Projeto de Lei nº 539/2007 foi anexado
à proposição, nos termos do art. 102, § 2º, do Regimento Interno.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno,
compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva reduzir o risco a que são

expostos os profissionais que trabalham nos ônibus que servem ao
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sistema de transporte coletivo intermunicipal, mediante a identificação,
em seus uniformes, do grupo sangüíneo e do fator RH. Trata-se de
medida que se insere no âmbito da proteção à saúde do trabalhador,
com o nítido propósito de facilitar o atendimento aos motoristas e
auxiliares nos casos de acidentes rodoviários. O Projeto de Lei nº
539/2007, anexado à proposição em estudo, está formulado nos
mesmos termos.

De fato, a redução de danos provocados por acidentes de trânsito
deve ser objetivo a ser perseguido em nossas políticas públicas. O
Brasil registra alguns dos mais elevados índices de acidentes de
trânsito do mundo, com expressiva quantidade de vítimas fatais,
confirmando tendência verificada entre os países das Américas, nos
quais os acidentes com veículos automotores são as principais causas
externas de morte (Birolini, D. “Como anda a epidemia de trauma?” In:
Revista da Associação Médica Brasileira. N. 47(1), p. 3, 2001).
Segundo dados do Datasus, de 2003, morrem em nosso Estado por
acidente automobilístico 16,4 pessoas para cada grupo de 100 mil
habitantes. A esse risco ficam expostos todos os que trafegam pelas
rodovias mineiras, especialmente aqueles cujo trabalho cotidiano os
obriga a essa condição, como os motoristas de ônibus e seus
auxiliares, objeto da proposição em tela.

A par dessa conexão geral entre o alto índice de acidentes de
trânsito e a intenção do projeto, percebemos que o mesmo não se
justifica como opção legiferante. É que a medida preconizada já está
delineada em termos gerais pela legislação vigente, revelando-se
supérflua à luz do princípio da subsidiariedade. Além disso, o foco da
norma não incide nem sobre as prioridades de uma política de
redução de vítimas no trânsito, nem sobre as principais preocupações
da categoria profissional afetada. A aplicação do princípio da
razoabilidade na atividade legislativa impõe reconhecer que a
intervenção estatal somente ocorra na medida do necessário e do
suportável pelos atingidos pela medida.

A obrigação de o empregador zelar pela sanidade de seus
empregados já se encontra, em termos genéricos, na Consolidação
das Leis do Trabalho e sua regulamentação. No plano estadual, a
Constituição mineira dispõe que o direito à saúde implica a garantia de
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condições dignas de trabalho (art. 186). E o Código Estadual de
Saúde determina, no art. 61, que são obrigações do empregador,
entre outras, adequar as condições e a organização do trabalho às
condições psicofisiológicas dos trabalhadores, executar atividades de
eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho e instituir
programa de controle da saúde dos trabalhadores, custeando a
realização dos exames médicos em geral. No art. 60 do mesmo
Código exige-se que o empregador adote medidas corretivas de
situações de risco no ambiente de trabalho, priorizando, nesta ordem,
a eliminação da fonte de risco, o controle do risco na fonte, o controle
do risco no ambiente de trabalho e a adoção de medidas de proteção
individual.

Percebe-se, na legislação citada, que a afixação de etiquetas
requerida pela proposição é medida que não se enquadra entre as
prioritárias e que, genericamente, já está bem atendida na lei. A
questão da identificação do grupo sangüíneo e do fator RH já está,
aliás, suficientemente, bem resolvida na Lei nº 5.125, de 11/12/68,
que dispõe sobre a anotação do grupo sangüíneo e do fator RH nas
carteiras de identidade expedidas pelo poder público estadual. Na
norma mencionada, qualquer cidadão mineiro pode ter, sem ônus
adicionais, o registro dessas informações em sua carteira de
identidade. Supre-se, nesse caso, a função a ser exercida pela
etiqueta a que se refere a proposição.

Note-se que, embora já existam inúmeros estudos relativos ao
problema dos acidentes de trânsito em nosso país, em nenhum deles
se defende a medida em discussão. Recente edição do Boletim
Epidemiológico Paulista (nº 3, 2006) recorda, por exemplo, que em
2004 a Organização Mundial de Saúde – OMS – elegeu os acidentes
de trânsito como o tema central, divulgando o problema, que custa a
vida de cerca de 1.200.000 pessoas anualmente em todo o mundo,
determinando um número ainda maior de internações e atendimentos
em emergências (disponível em http://www.who.int/world-health-
day/2004/archives/en). Apesar de ressaltar o papel importante do
atendimento rápido e de boa qualidade às vítimas para a redução da
mortalidade e das incapacidades, a entidade afirmou que “a chave da
redução da mortalidade é a prevenção primária”. Segundo a
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publicação, estudos realizados no Brasil, com a finalidade de analisar
os cuidados na fase pré-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito,
mostram que mesmo cuidados avançados não conseguem reverter
um quadro extremamente grave.

Essa conclusão é corroborada por estudos mais específicos, nos
quais se confere preeminência à redução do número de acidentes e,
nos casos de atendimento, a aspectos logísticos e de formação
profissional dos atendentes (Marso, A.C. & Thomson, J.C. “The
influence of pre-hospital trauma care on motor vehicle crash mortality”.
In: The Journal of Trauma, Injury, Infection, and Critical Care. Vol
50(5): 917-921, 2001; Malvestio, M.A.A. & Sousa, R.M.C. “Suporte
avançado à vida: atendimento a vítimas de acidentes de trânsito”. In:
Revista de Saúde Pública, vol. 36, nº 5, p. 584-589, 2002).

Fernando Pereira Leitão também reforça a necessidade de se
trabalhar a prevenção. Para esse autor, mesmo nos casos de
acidentes, seriam prioritários o atendimento às urgências nos
hospitais regionais e locais; um número suficiente de leitos para os
casos de emergência; a organização de uma rede de comunicação
em saúde, com médicos disponíveis e possibilidade de agilizar as
ambulâncias da Saúde Pública; a existência de ambulâncias em
quantidade suficiente e adequadamente equipadas; a existência de
socorristas com cursos básicos de primeiros socorros; a existência de
ambulâncias com incubadoras para transporte de crianças e de
helicópteros ou aviões para transporte de doentes que necessitassem
de socorro urgente, além de excelência no nível técnico e científico da
área médica e de enfermagem (“Relato de Experiências quanto à
prevenção de acidentes de trânsito: um modelo usado pela
Organização Panamericana de Saúde”. In: Saúde Pública, n. 31, 47-
50, 1997).

Outros estudos, que incidem sobre acidentes de trânsito em geral,
chamam a atenção para a necessidade de se investir em políticas de
atenção às vítimas mais freqüentes ou mais sujeitas a traumas
graves, entre as quais não estão os motoristas de ônibus e auxiliares
(Batista, Sandra Elisa Adami et al. “Análise comparativa entre os
mecanismos de trauma, as lesões e o perfil de gravidade das vítimas,
em Catanduva”. In: Revista Col. Bras. Cir., vol. 33, n. 1, p. 6-10, Fev,
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2006; Bastos, Yara Gerber Lima, Andrade, Selma Maffei de and
Soares, Darli Antônio “Características dos acidentes de trânsito e das
vítimas atendidas em serviço pré-hospitalar em cidade do Sul do
Brasil, 1997/2000”. In: Cadernos de Saúde Pública, vol. 21, n. 3, p.
815-822, 2005).

Pesquisa na mesma linha mostra que pedestres e motociclistas
deveriam ser os grupos preferenciais para intervenções preventivas.
Nela, somente 1,78% dos acidentes foram com ônibus e, desses,
poucas vítimas foram motoristas (Barros, Aluísio J. D. et al. “Acidentes
de trânsito com vítimas: sub-registro, caracterização e letalidade”. In:
Cadernos de Saúde Pública, vol. 19, n. 4, p. 979-986, 2003). Dados
do Estado do Paraná evidenciam, por sua vez, que menos de 5% do
total de acidentes lá acontecidos foram com ônibus. (Rizzo G. “Drowsy
driving in the South of Brasil”. In: Revista Brasileira de Neurologia.
Citado em http://www.pr.gov.br/derpr/pdf/ seg_acidentes_natur2005).

Outro trabalho, na mesma linha, apresenta a necessidade de
implementação de medidas preventivas direcionadas à população
jovem e masculina, especialmente os motociclistas. Relata, ainda, que
o menor percentual de vítimas, em todos os anos, foi o do grupo dos
ocupantes de veículos pesados e outros (caminhão, ônibus), que
respondeu por 2,7% a 3,0% do total de vítimas, em 1998 e 2000,
respectivamente. Segundo ele, os ocupantes de veículos pesados,
provavelmente, têm menor chance de sofrer ferimentos causados por
acidentes de trânsito em virtude da proteção a eles conferida pelo
tamanho do veículo (Bastos, Y. G. Lima, et al, op. cit.).

Portugal e Santos destacam a necessidade de discutir o problema
de trânsito no Brasil de forma ampliada, articulando atores e
responsabilidades. Propõem ação que envolva as montadoras de
carros, os empresários do setor de transportes, o poder público, as
autoridades de trânsito, as comunidades, os motoristas e os
pedestres. Para os autores o importante seria a imposição de maior
controle sobre a carga de trabalho dos motoristas profissionais.
(“Trânsito urbano: a violência e o seu contexto político”. In: Revista de
Administração Pública, n. 25, 185-97, 1991). Vários trabalhos, a partir
da década de 1980, mostram que acidentes com veículos estão
associados a fatores como o cansaço provocado por longas horas à
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direção de veículos, a obesidade, os distúrbios do sono e o uso de
drogas, principalmente o álcool. (Mac Donald, N. Fatigue, safety and
the truck driver. London: Taylor and Francis; 1984; Lauber, J.K.,
Kaysten, P.J. “Sleepness, arcadian dysrhythmia and fatique in
transportation system”. In: Sleep, n. 11:503-12, 1988).

Em outros países as intervenções preventivas sobre os motoristas
também incidem sobre outras questões, consideradas mais
relevantes. Nos Estados americanos do Texas, Utah, Carolina do
Norte, Maine, California, Maryland e Oregon, há legislação que impõe
restrições de habilitação para dirigir veículos de uso comercial a
pessoas com problemas de sono ou uso de drogas. Normas dessa
natureza também existem na Holanda, na Suécia e na Austrália
(Weber, Silke Anna Theresa e Montovani, Jair Cortez. “Doenças do
sono associadas a acidentes com veículos automotores: revisão das
leis e regulamentações para motoristas”. In: Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia, vol. 68, no. 3, p. 412-415, 2002). Não se
verificam, contudo, normas como a pretendida na proposição sob
exame.

Cite-se, ainda, relatório do Ipea, realizado com base em dados do
Denatran de 2005, expondo que entre os tipos de veículos envolvidos
em acidentes nas rodovias federais somente 4,3% são ônibus. É o
veículo que menos se envolve em acidentes. E do total de desastres
com ônibus, 69,9% não produz vítimas. O relatório enfatiza, como
outros estudos, a necessidade de se reduzir a quantidade de
acidentes. (Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito
nas Rodovias Brasileiras - 2006. Ipea; Denatran. Brasília: 2006).

Pesquisa efetuada em páginas da internet mantidas por sindicatos
de trabalhadores no transporte de passageiros não registrou menção
alguma a possível reivindicação dos motoristas ou ajudantes por
etiquetas em seus uniformes contendo seu tipo sangüíneo e fator RH
(www.sindicondutores.com.br;http://www.fetropar.org.br/;http://www.si
ndmotoristas.org.br/).

Note-se, então, que a proposição em análise, conquanto seja
motivada por elevados princípios, não se justifica como opção
legiferante. De um lado, porque a ordem jurídica já dispõe de
adequadas regras gerais de proteção à saúde do trabalhador; de
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outro, porque o objeto a ser legislado não atende o princípio da
subsidiariedade (utilidade ou necessidade da regra), pois nem pode
ser incluído entre as ações prioritárias no campo dos acidentes de
trânsito, nem entre as demandas apresentadas pelos trabalhadores no
transporte de passageiros.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei nº

24/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 8/2007, dispõe
sobre o Programa Estadual de Crédito Popular – Credpop.

A matéria foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Justiça.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a
repercussão financeira do projeto.

Fundamentação
A proposição em estudo objetiva instituir um programa de crédito

popular para proporcionar financiamento ágil e eficaz ao
microempreendedor, ou seja, à pessoa física ou jurídica que
desenvolva atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do
empreendimento e seja cadastrada por uma Instituição de
Microfinanças - IMF -, no local onde se realiza a atividade econômica.
Serão beneficiários finais dos recursos do Credpop as pequenas e
microunidades econômicas produtivas, de empreendedor individual ou
associado, brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no
País, bem como as associações e as cooperativas de trabalhadores.
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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 IMFs que desenvolvam
atividades de crédito destinadas a microempreendedores. Às IMFs
caberá o papel de repassar o crédito aos destinatários finais do
Programa, exercendo o denominado “financiamento produtivo
orientado”.

Os recursos do Programa, delimitados no art. 4º do projeto, serão
aqueles próprios do BDMG, provenientes de transferências, na forma
de aumento de capital, de 6% do total dos recursos resultantes do
retorno de financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado – Fundese –, incluindo-
se principal e encargos e já deduzida a comissão do agente financeiro
do Fundo; os retornos do principal e encargos dos financiamentos
com recursos do Programa; e aqueles provenientes de doação,
contribuição ou legado de entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais, destinados ao Programa, além de recursos de outras
origens.

As entidades que poderão atuar como IMFs, tratadas em leis
federais específicas, são as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscips -; as Sociedades de Crédito ao
Microempreendedor - SCMs -; e as sociedades cooperativas centrais
e singulares de crédito, desde que comprovem habilidade e estrutura
operacional adequada para o repasse ao microempreendedor.

O projeto estabelece ainda os requisitos para a concessão de
financiamento às IMFs e as disposições a serem regulamentadas pelo
BDMG.

A proposição em análise revoga as normas anteriores de crédito
popular e institui um novo marco legal, com o objetivo de viabilizar a
concessão de crédito aos pequenos e microempreendedores e
adequar a legislação estadual aos novos conceitos de microfinanças
previstos na legislação federal.

Pretende-se, por meio do projeto em questão, aumentar a
capilaridade do microcrédito no Estado, ou seja, fazer com que esse
crédito efetivamente alcance o microempreendedor em cada rincão de
Minas Gerais por intermédio das IMFs. Isso incrementará a economia



133

e, em última análise, contribuirá para a fixação da população nas
cidades menores, que não oferecem os atrativos dos grandes centros.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição
deveria ser aprimorada, especialmente quanto aos aspectos de
técnica legislativa. Ressaltou que os objetivos do programa deveriam
ser mais bem delimitados, da mesma forma que os conceitos de
financiamento produtivo orientado e de microempreededor. Assim
sendo, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices à
aprovação do mesmo, porquanto os recursos que farão face às
despesas que dele resultarão estão devidamente previstos em seu art.
4º, não causando impacto nas finanças do Estado nem
comprometendo a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette  de Andrada, relator - Délio

Malheiros - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 45/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
45/2007 dispõe sobre o registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e de pessoas interessadas na adoção.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, o projeto foi
examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno,
compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo a criação e manutenção,

pelo poder público, de registro informatizado de crianças e
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adolescentes em situação de adoção, bem como de pessoas
interessadas em adotar. Conquanto se trate de matéria relevante, a
proposição não merece prosperar, uma vez que não se justifica do
ponto de vista operacional. É que a legislação federal que estabelece
normas gerais sobre o assunto já consagra modalidade específica de
cadastramento, a qual vem sendo realizada a contento em nosso
Estado. O paralelismo funcional sugerido pelo projeto não geraria
significativo ganho de eficiência na política pública de atenção à
criança e ao adolescente.

Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 50,
já estabelece a necessidade da manutenção do aludido registro pelo
Poder Judiciário, com a participação de equipe técnica e do Ministério
Público. Para que se perceba a similaridade do texto proposto com a
lei existente, transcrevemos a seguir o citado dispositivo:

“Art. 50 - A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro
regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de
serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.

§ 1º - O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos
órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.

(...)”.
Trata-se de medida, de fato, importante, como ressaltam Edson

Seda e Ed Seda, nos seguintes termos:
“Com o Estatuto alteramos enraizadas convicções autocráticas,

substituindo-as por heurísticas percepções antropológicas e por
republicanas regulações jurídicas. (...) Essa lista é fundamental para
garantir os mais importantes princípios gerais constitucionais de
Direito Público que são os princípios da publicidade, da legalidade, da
impessoalidade e da moralidade (art. 37 da Constituição). Existe para
impedir toda e qualquer forma de ditadura do Poder Judiciário. O
princípio da publicidade não entra em choque com o instituto do
segredo de Justiça. A lista e os critérios de sua construção são
públicos, ainda que não devam ser divulgados os detalhes de cada
processo”. (SEDA, Edson e SEDA, Ed. A criança, o índio, a cidadania.
Rio de Janeiro: Ades, 2005).

Verifica-se, então, que em cada comarca ou foro regional já há um
livro de registro de crianças e adolescentes em condições de serem
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adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Nos casos de
adoção, “as pessoas que pretendam adotar devem formular o pedido
de inscrição, que será analisado pelos órgãos técnicos do Juizado e
pelo Ministério Publico, e só será indeferido pelo Juiz se o interessado
não satisfizer os requisitos legais”. (FONSECA, Gilson. Adoção Civil e
Adoção Estatutária. In: http://www.mp.sc.gov.br.). Essa constatação
torna desnecessário o objeto principal da proposição em análise.

Inúmeras entidades, autoridades e especialistas têm, nos últimos
anos, alertado sobre o problema do preconceito na questão da
adoção. Em Comissão Especial da Câmara dos Deputados que
discute proposta de nova lei de adoção, o psicólogo da organização
não governamental Terra dos Homens, Fernando Freire afirmou que o
preconceito é um dos problemas mais graves enfrentados nos
processos de adoção. Na mesma ocasião, o Juiz da Vara da Infância
e da Juventude de Recife, Luiz Carlos Barros de Figueiredo expressou
idêntica posição.

O Projeto de Lei Federal nº 6.485/2002, e proposições apensadas,
que cria a Lei Nacional da Adoção, tenta alcançar a questão, tornando
mais célere e fácil o procedimento de adoção. Segundo seus termos,
o cadastramento das crianças e adolescentes adotáveis cujos pais
são desconhecidos ou perderam o poder familiar deverá ser
providenciado em cinco dias. Já as crianças e adolescentes órfãos
que se encontrem em abrigo serão cadastradas imediatamente após
comunicação da instituição ao Judiciário. Em cada Estado, será
obrigatória a consulta ao banco de dados estadual quando não existir
candidato interessado na adoção da criança ou adolescente que
resida no Município. Pedidos de adoção com dispensa de prévio
cadastramento serão admitidos quando se tratar de pedido de adoção
unilateral, formulado por parente próximo, com adesão expressa dos
pais. O projeto citado não toca diretamente a questão do preconceito.

A proposição em estudo, apesar da intenção meritória, também peca
nesse particular. Campanhas e cursos são atividades realizadas pelo
Poder Executivo no exercício da função administrativa. São, no caso,
meios para alcançar os fins almejados pela política de atendimento à
criança e ao adolescente. Formalmente, o dispositivo pretendido é
medida que fere o concerto interpoderes, como reiteradamente
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afirmam os teóricos, os tribunais e a jurisprudência desta Casa. O
Executivo já tem o poder de realizar tais atividades, observando a
legislação específica de planejamento e orçamento. E esse poder, na
abalizada interpretação de Celso Antônio Bandeira de Mello, torna-se
“dever”, em vista de imperativos atinentes ao interesse público e
princípios jurídicos que fundamentam a atividade administrativa do
Estado (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 21ª
Edição, 2006). Materialmente, a norma também se mostra frágil. A
uma, porque excessivamente genérica em seus termos, não
ultrapassa o plano da boa intenção, o que, na condição de preceito
jurídico, é fatal para sua pretensão de eficácia. A duas, porque os
principais preconceitos existentes nos processos de adoção se
referem a cor da pele, etnia, deficiência física ou mental, histórico de
violência sofrida ou criminalidade praticada, além da idade do
adotando, têm natureza geral e, para serem combatidos de forma
eficaz, devem ser alvo de campanhas e ações governamentais gerais,
muitas das quais já existem.

A proposição determina, por fim, que se promova, antes da adoção,
a preservação dos vínculos do adotando com sua família de origem.
Trata-se, mais uma vez, de determinação já prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente. No art. 92, o Estatuto determina que as
entidades de abrigo preservem os vínculos familiares das crianças. O
art. 41, por sua vez, estabelece que a adoção constituída rompe o
vínculo familiar anterior. Observa-se que, nos termos da lei
mencionada, o vínculo familiar original deve ser preservado e
reforçado intensamente. Todavia, determinada a adoção, caminha-se
para a ruptura desse laço. O art. 3º do projeto em análise é, portanto,
contraditório com o ECA, já que propõe antes do processo de adoção
o reforço dos vínculos originários, os quais, findo esse mesmo
processo, serão juridicamente extintos. Também nesse aspecto o
projeto de lei não deve receber acolhida desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei nº

45/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Elisa Costa - Antônio Carlos
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Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 59/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 18/2003, institui a
cobrança de meia-entrada em estabelecimentos culturais, de lazer e
esportivos no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e à legalidade do projeto, na forma do Subsitutivo
nº 1, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XVII, "a", do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende modificar algumas disposições da

Lei nº 11.052, de 1993, que institui meia-entrada para estudantes nos
locais que menciona, incluindo nessa norma a possibilidade de o
benefício ser estendido aos jovens não estudantes com idade até 18
anos, entre outras alterações.

O estudante em geral é um consumidor hipossuficiente, e a própria
condição factual e jurídica que o caracteriza já determina a sua
relativa capacidade. Na condição de estudante, o jovem depende
economicamente de seus pais ou responsáveis, pois durante a sua
formação não produz e não gera renda própria. Os que não se
enquadram neste perfil são trabalhadores que, na maioria das vezes,
conciliam com muita dificuldade a vida profissional ou subprofissional
com a estudantil. No entanto, é nesse período que o jovem deve
ampliar o acesso à cultura e ao conhecimento, como forma de
propiciar o seu desenvolvimento integral e capacitá-lo para a vida
pessoal e profissional. Essas condições não só dignificam a posição
do estudante, mas também são fundamentos irrefutáveis para que o
legislador ordinário o trate de forma diferenciada de outros grupos
sociais.

A legislação que garante o direito de os estudantes pagarem meia-
entrada em estabelecimentos de lazer, cultura e esportes integra o
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sistema jurídico brasileiro há várias décadas. Atualmente, em quase
todos os Estados membros e em muitos Municípios brasileiros há
normas para regular o benefício. Em Minas Gerais, a lei que trata do
assunto é a de nº 11.052, de 24/3/93. Em 2001, sobreveio, em âmbito
federal, a Medida Provisória nº 2.208, de 17/8/2001, que dispõe sobre
a comprovação da qualidade de estudante e de menor de 18 anos
para efeito de eventuais descontos concedidos sobre o valor cobrado
para o ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos culturais,
esportivos e de lazer.

A proposição foi amplamente discutida em audiência pública
realizada no âmbito desta Comissão, em 17 de abril do ano corrente,
com a participação de representantes dos produtores culturais, dos
estudantes, de órgãos de defesa do consumidor e do Ministério
Público. De pontos de vista diversos, os presentes à reunião foram
unânimes em afirmar que a legislação vigente que concede a meia-
entrada para estudantes deve ser aprimorada e a tramitação do
projeto ora em estudo pode constituir uma oportunidade para
promover esse aprimoramento.

Em sintonia com as conclusões extraídas da discussão e visando ao
aperfeiçoamento geral da proposição e à melhoria de seu alcance
social, defendemos a reformulação do projeto em estudo, na forma do
Substitutivo nº 2, que, em síntese, traz as seguintes contribuições:

- o menor de 18 anos não estudante não deve ser incluído na faixa
de beneficiários da lei que concede a meia-entrada, tendo-se em vista
que a concepção da norma norteia-se pelo reconhecimento de que o
acesso dos jovens às fontes da cultura deve ser estimulado como
forma de complementação à sua formação educacional adquirida no
ensino formal;

- a redação original da Lei nº 11.052, que prevê que somente os
estudantes matriculados nos estabelecimentos de 1º, 2º e 3º graus
têm direito à concessão do desconto, deve ser mantida em sua
essência. Apenas a sua terminologia necessita ser atualizada de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394, de 1996. Assim, evita-se que alunos de cursos que não
integram os níveis e modalidades da educação formal, mas que são
oferecidos por instituições oficiais de ensino, sejam beneficiados com
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a meia-entrada. Entendemos que essa prática desvirtuaria os
objetivos precípuos da legislação de meia-entrada, que é facilitar o
acesso do estudante em formação à cultura, sem, entretanto, ter de
onerar o público em geral para cobrir os custos da oferta de benefícios
a segmentos que não necessitam ou não se inserem no escopo da lei;

- sugerimos, outrossim, que a redação do art. 2º do projeto esteja
em consonância com as determinações da Medida Provisória nº
2.208, de 2001. Conforme a referida norma jurídica, “a qualificação da
situação jurídica de estudante, para efeito de obtenção de eventuais
descontos concedidos sobre o valor efetivamente cobrado para o
ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos culturais,
esportivos e de lazer, será feita pela exibição de documento de
identificação estudantil expedido pelos correspondentes
estabelecimentos de ensino ou pela associação ou agremiação
estudantil a que pertença, inclusive pelos que já sejam utilizados,
vedada a exclusividade de qualquer deles” (grifos nossos). O art. 2º do
projeto de lei em análise reproduz, quase na íntegra, o art. 2º da Lei nº
11.052, que pretende alterar. Ora, se há uma alteração obrigatória a
ser feita no texto da lei original é justamente sobre o dispositivo que
atribui a responsabilidade pela emissão da carteira de estudante a
algumas entidades mencionadas, configurando a exclusividade
afastada pela norma federal. A teor do § 4º do art. 24 da Constituição
Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. Assim,
propomos que o documento de identificação estudantil, como
estabelece a MP, possa ser expedido pelo estabelecimento de ensino
em que o aluno esteja matriculado ou por entidade representativa de
estudantes por ele escolhida, sem a necessidade de mencionar tal ou
qual entidade;

- os participantes da audiência pública revelaram uma grande
preocupação com as fraudes envolvendo a emissão das carteiras de
estudantes. Da mesma forma, ficou evidenciado que há
descumprimento da norma estadual por parte de alguns produtores e
estabelecimentos culturais, que têm burlado o direito à meia-entrada
de diversas formas. No intuito de assegurar o cumprimento da lei tanto
por parte dos produtores de eventos como dos emitentes de
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documento estudantil, sugerimos algumas medidas como a
padronização da carteira, em nível estadual, a possibilidade de
exigência de comprovante de matrícula por parte das casas
promotoras de eventos e o estabelecimento de sanções aos infratores
da lei;

- propomos, por fim, que as rendas provenientes da arrecadação
das multas aplicadas aos infratores seja revertida em benefício do
Fundo Estadual de Cultura, recentemente criado para fomentar a
realização de projetos culturais no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 59/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Assegura aos estudantes o direito ao pagamento de meia-entrada

em eventos culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados

nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental,
médio e superior devidamente autorizados a funcionar pelo poder
público no Estado de Minas Gerais o abatimento de 50% (cinqüenta
por cento) sobre o valor efetivamente cobrado por ingressos em
eventos culturais, de lazer e esportivos, nos termos desta lei.

§ 1º - Consideram-se eventos culturais, desportivos e de lazer, para
os efeitos desta lei, espetáculos teatrais, musicais e circenses,
exibições cinematográficas, jogos desportivos e atividades similares
nas áreas de cultura, esporte e lazer.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo corresponderá à
metade do valor do ingresso, ainda que oferecido a título promocional
ou com desconto eventual.

§ 3º - Em conformidade com o art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, estão compreendidos no nível superior de ensino os cursos
de graduação, de pós-graduação e de extensão, bem como os cursos
seqüenciais por campo de saber.
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Art. 2º - Para usufruir do desconto assegurado por esta lei, o
beneficiário deverá comprovar sua condição de estudante por meio da
apresentação de documento de identificação estudantil, expedido por
estabelecimento de ensino onde se encontre matriculado ou por
entidade representativa de estudantes regularmente constituída.

§ 1º - O documento de identificação estudantil terá validade de um
ano e será confeccionado conforme modelo-padrão, nos termos do
regulamento, devendo conter obrigatoriamente:

I - identificação do estabelecimento de ensino ou da entidade
emissora;

II - foto atualizada do aluno;
III - nome completo do aluno;
IV - curso, ano ou série em que está matriculado o aluno;
V - data de validade do documento.
§ 2º - O documento de identificação estudantil será autenticado pelo

estabelecimento de ensino no qual o estudante esteja matriculado.
§ 3º - No exercício do controle da venda de ingressos com desconto

ao estudante, é facultado às casas promotoras de eventos exigir do
beneficiário a apresentação de documento que comprove a matrícula
nos estabelecimentos de ensino previstos no art. 1º.

Art. 3º - A infringência das disposições desta lei, por parte dos
estabelecimentos e produtores dos eventos de que trata o art. 1º, dos
estabelecimentos de ensino e das entidades estudantis emitentes de
documento de identificação estudantil, sujeita os responsáveis à
aplicação de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais).

§ 1º - No caso de o infrator ser servidor lotado em estabelecimento
público de ensino, aplicam-se as penalidades previstas na Lei nº 869,
de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A multa prevista no “caput” deste artigo será cobrada com
acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) na primeira reincidência, e de
100% (cem por cento), nas subseqüentes.

§ 3º - A renda proveniente da arrecadação das multas previstas no
“caput” deste artigo reverterá ao Fundo Estadual de Cultura, instituído
pela Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Rosângela Reis - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 86/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 279/2003,
“dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e dá
outras providências”.

Recebeu o projeto, preliminarmente, no exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para análise dos aspectos
relativos ao mérito, consoante prevê o art. 188, c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise trata da utilização de veículo automotor

oficial por órgão ou entidade das administrações direta e indireta do
Estado, tendo fundamento no princípio constitucional da moralidade,
que informa a atividade da administração pública. Visa, também, à
implementação dos princípios da impessoalidade, da eficiência e da
economicidade, no tocante à utilização dos veículos oficiais.

Ademais, o projeto veda a utilização de veículo público que seja
indevida e inconveniente ou que não seja amparada pelo interesse
público.

Classifica, ainda, os veículos oficiais em veículos de representação
e de serviço. O primeiro é destinado ao uso pelo agente público que
tenha a obrigação de representação oficial pela natureza de seu cargo
ou função. Já o segundo é destinado ao uso pelo agente público que
tenha necessidade de afastar-se da sede do serviço pela natureza de
seu cargo ou função.

A proposição veda, também, a utilização de veículo oficial em
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caráter particular, para transporte do agente público, de seus
familiares ou pertences.

Obriga, além disso, a identificação do veículo oficial de serviço, que
deverá trazer estampadas a logomarca do Estado e a denominação
da instituição a que estiver vinculado, de modo a possibilitar a sua
imediata identificação. Em razão da natureza sigilosa do serviço ou
por motivo de segurança, a identificação do veículo de serviço poderá
ser dispensada pelo titular do órgão a que o veículo pertencer.

O projeto trata, também, do controle pelo Estado da utilização, do
desempenho e do custo operacional dos veículos oficiais.

Finalmente, o projeto regula a sanção a ser aplicada no caso de
descumprimento das normas que institui. Dispõe que, em se tratando
de infração envolvendo agente político, o fato deverá ser informado à
Assembléia Legislativa, para que esta exerça a função constitucional
de controle externo que lhe é inerente.

Verificamos que a matéria em exame já tramitou nesta Casa em
outras legislaturas, na forma dos Projetos de Lei nºs 1.139/2000 e
279/2003, ambos do Deputado Sargento Rodrigues, não tendo
nenhuma das duas proposições logrado o êxito de se transformar em
norma jurídica.

Na forma original, o projeto contém algumas impropriedades
técnicas. Com o objetivo de corrigir tais irregularidades e aprimorar o
texto da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
o Substitutivo nº 1, ao qual damos nossa inteira adesão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

86/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Domingos Sávio - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 168/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
168/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n°
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1.387/2004, dispõe sobre a regulamentação dos serviços próprios de
vigilância, guardas-noturnos e seguranças particulares e profissionais
autônomos de segurança comunitária para guarda de ruas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme o art. 1º da proposição, a “Secretaria de Estado de Defesa

Social, por meio de órgão competente de sua estrutura, efetuará o
registro de entidades públicas ou privadas que mantêm serviço próprio
de vigilância, expedindo o competente certificado de autorização de
funcionamento”.

Para efetivação do registro, as entidades interessadas, nos termos
do art. 2º, deverão apresentar prova de existência de pessoa jurídica,
designação do responsável pelo pessoal da vigilância, apresentação
do plano completo do uniforme, informação pormenorizada sobre as
armas de propriedade da entidade e comprovante de recolhimento
das taxas devidas, além de uma série de exigências relativas aos
agentes prestadores de serviço de vigilância.

Do ponto de vista da competência legislativa, a Constituição da
República estabelece, em seu art. 22, inciso XVI, que compete
privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional
do emprego e condições para o exercício de profissões.

Como se vê, a proposta em epígrafe, ao estabelecer requisitos para
o exercício profissional dos serviços de vigilância, adentra, de modo
inconstitucional, em domínio normativo de competência privativa da
União.

Não é por outra razão que a Lei Federal nº 7.102, de 20/6/83, definiu
como sendo de responsabilidade da União a fiscalização e a
autorização para o funcionamento de empresas relacionadas à
vigilância bancária e ao transporte de valores. É importante dizer que
a referida lei foi recepcionada pela Constituição de 1988 e, em
seguida, alterada pela Lei nº 8.863, de 29/3/94, que estendeu a
definição dos serviços a serem fiscalizados àqueles que promovam a
vigilância patrimonial de empresas e a segurança pessoal.
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O art. 16 da Lei nº 7.102 estabelece os requisitos necessários ao
exercício da profissão de vigilante. Já o art. 17 exige, que para o
exercício dessa profissão, é necessário prévio registro na Delegacia
Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho. Por sua vez, o art. 14
da mencionada lei estabelece, como condição essencial para que as
empresas especializadas operem nos Estados, nos Territórios e no
Distrito Federal, a autorização para funcionamento expedida pelo
Ministério da Justiça. Tal autorização deve ser renovada anualmente.

Ademais, o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 7.102 veda a
realização de convênio entre o Ministério e as Secretarias para a
concessão de autorização de funcionamento das empresas.

Portanto, a matéria tratada na proposição em exame, além de se
encontrar inserida no campo de competência dos órgãos federais, já
recebeu disciplina normativa adequada.

Conforme concluiu esta Comissão, quando da análise do Projeto de
Lei n° 1.387/2004, que tem o mesmo conteúdo da prop osta em
análise, “não remanesce ao Estado nenhuma competência para
legislar sobre a autorização para o funcionamento de empresas que
atuem na área de segurança. Também não há espaço para o Estado
atuar no credenciamento ou na autorização para o funcionamento
dessas empresas”.

Por essas razões, não há como a proposta em epígrafe prosperar
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 168/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 175/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Gustavo Valadares,
determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado,
emitidos por via da internet para os cidadãos, sejam certificados de
acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
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Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, "d", do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise estabelece que os documentos emitidos

pelo Estado para os cidadãos, via internet, sejam certificados
digitalmente  conforme  a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil -, com o intuito de conferir-lhes segurança e
autenticidade.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil -,
instituída pela Medida Provisória nº 2002-2, de 24/8/2001, estabelece
as bases técnicas e metodológicas empregadas no sistema de
certificação digital baseado em chaves públicas, a ser implementado
nos órgãos e entidades da administração pública federal. A norma fixa
também as atribuições e competências, no que tange à certificação
digital, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI -,
primeira autoridade da cadeia de certificação, designado como
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz -, que, além de gerenciar os
certificados, mantém atividades de fiscalização e auditoria nas suas
entidades subordinadas: as Autoridades Certificadoras - ACs - e as
Autoridades Registradoras - ARs.

No âmbito do Estado, a Prodemge, credenciada pelo ITI, exerce a
função de Autoridade Certificadora e Autoridade Registradora. O
Decreto nº 43.888, de 5/10/2004, fixa os termos para a utilização da
certificação eletrônica para os órgãos e entidades da administração
pública estadual, com a adoção das normas e padrões estabelecidos
pela ICP-Brasil, e credencia a Prodemge como fornecedora oficial dos
certificados digitais dos referidos órgãos e entidades. A utilização
dessa tecnologia tem como objetivo garantir a autenticidade, a
integridade, a confidencialidade e a irretratabilidade na remessa de
documentos eletrônicos públicos, bem como atribuir-lhes validade
jurídica.
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O foco do projeto de lei em tela, por sua vez, é a oferta ao cidadão
da garantia de maior transparência e agilidade em suas relações com
o Estado, determinando-se que os documentos eletrônicos públicos,
emitidos via internet, sejam certificados de acordo com a sistemática
instituída pela ICP-Brasil, modelo que já vem sendo adotado pelo
Estado, como pode ser constatado pelo conteúdo do decreto citado.

A fim de facilitar a compreensão do significado e do escopo da
certificação digital, é necessário discorrer brevemente sobre sua
natureza e formas de implementação.

Um certificado digital ou identidade digital pode ser visto como uma
carteira de identidade para uso na internet. Ao acessar uma conta
bancária, por exemplo, o certificado de servidor Web do banco
assegura que o cliente está realmente acessando o “site” do banco,
da mesma forma que o certificado de cliente garante ao banco que o
internauta que está acessando os dados de uma determinada conta é
realmente o titular da conta.

O certificado digital pode ser utilizado ainda para garantir integridade
e autenticidade aos documentos eletrônicos e mensagens emitidos via
internet. Um exemplo dessa aplicação é o envio de uma mensagem
eletrônica para um determinado destinatário: o programa de “e-mail”
pode utilizar o certificado para "assinar" digitalmente a mensagem.
Desse modo, o destinatário da mensagem se assegura de que ela foi
realmente enviada pelo emissor declarado, além de ter a garantia de
que o conteúdo da mensagem não foi alterado entre o envio e o
recebimento.

O certificado digital acompanha o documento assinado digitalmente,
cujo conteúdo é criptografado, ou seja, é cifrado em código, tornando-
o, desse modo, intencionalmente ininteligível para os que não têm
acesso às suas convenções. O certificado contém informações que
identificam a pessoa jurídica ou física com quem se está tratando na
internet. Um documento eletrônico que possui certificação digital tem
garantia de autenticidade de origem e autoria, de integridade de
conteúdo, de confidencialidade e de irretratabilidade, ou seja, de que a
transação, depois de efetuada, não pode ser negada por nenhuma
das partes. Normalmente, uma identificação digital contém o nome e a
chave pública do proprietário, a data de vencimento da chave pública,
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o nome do emissor (a AC que emitiu a identificação digital), o número
de série da identificação digital e a assinatura digital do emissor.

No Brasil, ainda é incipiente a utilização dos recursos da certificação
digital nos moldes da ICP-Brasil, mas o Presidente do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação - ITI -, Renato Martini, em
entrevista recentemente veiculada pelo jornal “Folha de S. Paulo”,
declarou que a expectativa do Instituto é de que o número de postos
de Autoridades Registradoras para emissão de certificados digitais
deverá quase dobrar até o final do ano, chegando a 1.500 postos,
contra os 862 espalhados hoje pelo País.

Sem dúvida, a certificação digital, além de conferir maior segurança
ao usuário da internet que usufrui de serviços diversos, é um
importante passo rumo à desmaterialização de processos antes feitos
somente em papel. Um bom exemplo de implementação do
mecanismo no setor público é o Programa Universidade para Todos.
Qualquer instituição que se candidate a oferecer bolsas pelo ProUni
pode inscrever-se “on-line” e assinar o contrato com o Ministério da
Educação também eletronicamente, sem a necessidade de as
pessoas irem a uma delegacia regional do MEC. Isso confere
segurança e agilidade ao processo. Outro exemplo é o esforço de
implantação nos Estados da nota fiscal eletrônica, que diminuirá
consideravelmente o custo-país. No final do ano passado, a Secretaria
da Receita Federal assinou convênio com os 26 Estados e o Distrito
Federal para que todos emitam a nota fiscal “on-line” com certificação
digital.

Percebe-se, portanto, que há uma tendência de que os setores
públicos e privados cada vez mais incorporem a certificação digital em
seus procedimentos eletrônicos. O leque de serviços públicos que se
valem dessa tecnologia tende a aumentar e a se diversificar de forma
veloz, valorizando o cidadão e tornando possível ao Estado
desempenhar seu papel de forma mais segura, moderna e eficaz.
Atualmente tem-se questionado menos o custo da certificação do que
o custo de não se utilizá-la, haja vista os inúmeros benefícios que ela
pode trazer, em termos de economicidade, praticidade e prevenção de
fraudes, entre outros.

Por essas razões, esta Comissão reconhece a importância da
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matéria em estudo. Há a necessidade, no entanto, de promover a
adequação técnica da proposição e conferir maior clareza aos seus
conceitos e finalidades, o que fazemos por meio da apresentação do
Substitutivo nº 1.

Primeiramente, é importante frisar que o projeto, na forma proposta
por esta Comissão, não atribuirá aos cidadãos a obrigação de adquirir
certificados digitais para efetuar transações na internet, embora seja
certo que, para obter segurança em algumas espécies de transação, o
usuário precisaria dispor desse certificado. No entanto, a tecnologia
de chaves públicas pode ser aplicada em benefício do cidadão, sem
encargos para este, nas situações que citaremos.

O endereço de serviço de uma página Web governamental seria
autenticado. Por meio da certificação digital, ele passaria a ser
reconhecido como servidor Web seguro. Dessa forma, o procedimento
garantiria a autenticidade dos dados que trafegam entre o navegador
do usuário e o servidor Web governamental. Esse mecanismo seria o
que denominamos no substitutivo como implantação de sítios seguros.

Além disso, os documentos e mensagens emitidos para os
cidadãos, em meio eletrônico, pelos órgãos e entidades da
administração pública seriam assinados digitalmente, garantindo-se
sua veracidade e autenticidade, nos casos em que esses requisitos
fossem requeridos. Por meio do Substitutivo nº 1, remetemos ao
regulamento o estabelecimento dos critérios a esse respeito, tendo em
vista que os principais aplicadores da norma poderão fazê-lo com
maior precisão.

Por fim, ponderamos que a aplicação das medidas propostas, de
forma gradativa, não onerará as finanças do Estado, que já vem
eficazmente consolidando o uso da tecnologia da certificação digital
em seus serviços eletrônicos.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 175/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Determina a implantação de medidas para assegurar a autenticidade

das informações veiculadas nos sítios eletrônicos governamentais e a
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segurança nas transações realizadas em meio eletrônico entre os
órgãos e entidades da administração pública do Estado e os cidadãos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos e entidades da administração pública do Estado

implantarão medidas que visem a:
I - conferir autenticidade e legitimidade de origem e de autoria às

informações veiculadas em seus sítios eletrônicos;
II - garantir segurança, integridade, autenticidade e irretratabilidade

às transações realizadas em meio eletrônico entre a administração
pública e os cidadãos.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, os órgãos e
entidades referidos deverão:

I - adquirir certificados digitais para os domínios eletrônicos de sua
propriedade, visando à implantação de sítios seguros;

II - providenciar a assinatura digital de documentos e mensagens
emitidos em meio eletrônico, nos casos em que for considerada
necessária a comprovação da autenticidade de seu conteúdo, nos
termos de regulamento.

Parágrafo único - A certificação digital exigida para o cumprimento
do disposto neste artigo deverá ser emitida por uma Autoridade
Certificadora credenciada na Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil -, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Art. 3º - A implantação das medidas de que trata esta lei poderá ser
feita de forma gradativa, dentro do prazo máximo de cinco anos, de
acordo com as prioridades e metas definidas em regulamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 224/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em
epígrafe, proveniente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.948/2006, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos
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estabelecimentos de ensino superior nas situações em que especifica.
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
A proposição em análise objetiva que as instituições de ensino

superior sejam obrigadas a devolver o valor integral da matrícula aos
alunos que desistam do curso. Essa devolução deverá ocorrer no ato
da desistência, sob pena de multa, em favor do aluno, e ser
equivalente a cinco vezes o valor da matrícula.

A relação entre os estudantes e os estabelecimentos privados de
ensino deve pautar-se pela construção do saber e pelo debate
pedagógico. Infelizmente, há algum tempo esse relacionamento vem-
se deteriorando, o que tem motivado alunos a ingressar na Justiça
com ações civis contra essas escolas. Isso vem ocorrendo por causa
de contratos abusivos que, sistematicamente, desconsideram as
normas do direito civil e do direito do consumidor.

Importante destacar que os problemas surgem sempre à época das
solicitações de transferência de faculdades e universidades e da
realização dos vestibulares, pois os alunos são obrigados a se
matricular no exíguo prazo de até cinco dias após a divulgação dos
resultados, sob pena de perderem a vaga conquistada.

Dessa prática, decorre a impossibilidade de o aluno refletir e
escolher racionalmente qual entidade de ensino melhor atende às
suas pretensões, bem como analisar os contratos a que são
submetidos.

O estudante e a instituição de ensino, no ato da matrícula, celebram
relação de consumo. O primeiro, na qualidade de consumidor, prevista
no “caput” do art. 2º, da Lei nº 8.078, de 1990, o conhecido Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que é o destinatário final do serviço
prestado pela segunda que, por sua vez, assumiu a condição de
fornecedora, consoante com o art. 3º, § 2º, da mesma norma legal.
Nessa relação de consumo, os princípios de proteção do Código de
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Defesa do Consumidor devem ser aplicados em sua integralidade,
ressaltando-se o disposto no art. 49:

"Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete
dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto
ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou domicílio.".

Ressalte-se que o direito de desistir do contrato no prazo de 7 (sete)
dias do ato do recebimento do produto ou do serviço está assegurado
pela lei. No caso da devolução da matrícula, o aluno ainda não
recebeu a contraprestação, qual seja, os serviços educacionais.

Cláusulas impondo condições exorbitantes são encontradas em
contratos de instituições de ensino superior de Belo Horizonte, como,
por exemplo, a que define que matrícula será paga como sinal, arras,
princípio de pagamento e condição de concretização e celebração de
serviços. Nesse caso, fica estabelecido que o aluno, ao desistir do
curso, perderá o direito à restituição da matrícula, valendo-se a
instituição, de forma equivocada, do princípio da validade do negócio
jurídico, definido pelo art. 104 do Código Civil Brasileiro.

É inconcebível querer equiparar a relação entre a escola e o aluno a
uma relação contratual, por exemplo, do tipo compra e venda de
imóvel, porquanto institui situação suscetível de desequilíbrio entre as
partes, além de atribuir ao educando desvantagem excessiva, uma
vez que no ato da matrícula nem sequer houve alguma
contraprestação dos serviços educacionais.

O Desembargador Volnei Carlin, da Primeira Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao relatar, em 2005,
a Apelação Cível nº 2002.024119-4, defendeu enfaticamente que:

“O princípio da autonomia universitária não pode ser utilizado como
justificativa para violar outros direitos constitucionalmente garantidos,
‘in casu’, a proteção ao consumidor, cabendo, por conseguinte, a
devolução dos valores recebidos sem que ofertada a devida
contraprestação, sob pena de acobertar-se o enriquecimento indevido
da entidade de ensino.”

Ao relatar a Apelação Cível nº 372966-8, em 2002, na 6ª Câmara
Cível do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, o Juiz Dárcio
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Lopardi Mendes, argumentou:
"Mesmo estabelecendo o contrato de prestação de serviços

educacionais, com a comunicação para o trancamento da matrícula ou
mesmo a desistência do curso, não havendo efetivamente a prestação
dos serviços, a remuneração importaria em enriquecimento ilícito,
abominado pelo direito.".

As decisões demonstram ser a via judicial a solução para os alunos
quanto ao abuso das normas contratuais, já que é comprovado que a
desistência não implica prejuízos ao estabelecimento educacional.

Das desistências decorrem a abertura de novas vagas a serem
preenchidas pelos que se encontram na lista de espera e que, ao
serem convocados, promoverão o pagamento de novas matrículas. A
retenção da matrícula do aluno desistente e o recebimento da
matrícula do novo aluno configuram dupla cobrança, que vem a ser
um fato delituoso.

O custo administrativo das instituições é um dos argumentos
apresentados para a não-devolução do valor pago pela efetivação da
matrícula. Em que pese a esse argumento, assim como aos
apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça, os índices
estabelecidos para ressarcir estas despesas não nos parecem os
mais adequados.

Não procede a lógica de que os gastos administrativos totalizem
100% (cem por cento) do valor da matrícula, assim como não procede
isentar os alunos desses gastos, conforme dispõe o projeto. Da
mesma forma, o índice de 20% de retenção da matrícula, estabelecido
no Substitutivo nº 1 da comissão de exame preliminar não retrata,
segundo nosso entendimento, as situações práticas, os termos de
condutas firmados e as decisões judiciais proferidas recentemente.

Alguns estabelecimentos de ensino superior vêm-se notabilizando
mais pelo preço de suas mensalidades do que pela excelência de seu
ensino. Parece-nos improcedente alegar que os custos
administrativos, tais como, telefone, cópia de documentos,
correspondência, etc., possam custar 20% (vinte por cento) do valor
de matrículas que variam, em sua maioria, entre R$500,00 e
R$2.000,00. Eis porque o Juizado Especial de Relações de Consumo
de Belo Horizonte tem entendido ser proporcional e justa a multa de,
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no máximo, 5% do valor da matrícula a título de reparação dos
supostos custos operacionais.

Na legislatura passada, as comissões que apreciaram o arquivado
Projeto de Lei nº 2.948/2006 entenderam que a devolução do valor
devido não deveria ocorrer no ato da desistência, em razão da
impossibilidade administrativa das escolas de fazê-la. Pela mesma
razão, entenderam que 10 dias era tempo suficiente para resolver os
trâmites burocráticos.

Agora, ao analisar o Projeto de Lei nº 224/2007, a comissão que
procedeu ao exame preliminar optou pelo prazo de 30 dias para a
devolução do valor devido. Respeitamos a decisão, mas o
entendimento anterior de estabelecer um prazo máximo de 10 dias
nos parece o mais adequado, tanto para o aluno quanto para o
estabelecimento de ensino.

Finalmente, o projeto de lei em análise estipula, no seu § 2º, que o
descumprimento da lei importará na aplicação de multa equivalente a
cinco vezes o valor da matrícula, por infração. É nosso entendimento,
assim como o foi da comissão anterior, que o legislador estadual está
impedido de fixar valores a serem aplicados em caso de multa, por se
tratar de matéria de direito civil, cuja competência exclusiva é da
União.

Por esses motivos, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao Projeto de
Lei nº 224/2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 224/2007 na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça:

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula, por parte das

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 dez dias, o valor da matrícula ao aluno que desistir do curso
ou solicitar transferência antes do início das aulas.

Parágrafo único - A instituição poderá descontar até 5% (cinco por
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cento) do valor da matrícula a ser devolvido para cobrir os gastos
administrativos dela decorrentes, desde que comprovados com a
apresentação de planilha de custos.”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao infrator
a aplicação das 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, 2 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 336/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de lei nº 336/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 664/2003,
autoriza o Poder Executivo a ceder prédio à Fundação Cultural Marina
Lorenzo Fernandez em regime de comodato.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão para o exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 336/2007 autoriza o Poder Executivo a ceder, em

regime de comodato, à Fundação Cultural Marina Lorenzo Fernandez,
o prédio do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez.

Inicialmente, cabe esclarecer que o comodato é contrato do direito
privado, previsto nos arts. 579 a 585 do Código Civil Brasileiro,
definido como o empréstimo gratuito de coisa, para ser usada pelo
comodatário temporariamente e depois restituída ao comodante.

Esse instituto foi utilizado pela administração pública, antes da
promulgação da atual Constituição do Estado, pois esta prevê, no § 2º
do art. 18, que o uso especial de bem patrimonial do Estado por
terceiro será objeto, na forma da lei, deconcessão, permissão ou
autorização.

A concessão de uso é o contrato administrativo por meio do qual o
particular se utiliza privativamente de bem público de conformidade
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com sua destinação, observado o devido procedimento licitatório.
A permissão de uso caracteriza-se como ato administrativo

unilateral, discricionário e precário, mediante o qual a administração
pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público para
fins de predominante interesse público.

Já a autorização de uso é também ato administrativo unilateral,
discricionário e mais precário do que a permissão, por meio do qual se
faculta ao particular a utilização de bem público com caráter de
exclusividade.

Diante do exposto, para que a Fundação Cultural Marina Lorenzo
Fernandez possa fazer uso do prédio do Conservatório Estadual de
Música Lorenzo Fernandez é necessário entendimento com o Poder
Executivo, para a efetivação de contrato administrativo.

Como não é necessária autorização legislativa para que a referida
concessão possa ser aperfeiçoada, o projeto de lei em análise não
encontra amparo no ordenamento jurídico.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstituciionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 336/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 442/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição
recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto
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ao seu mérito, nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em epígrafe dispõe sobre a aquisição de unidades
habitacionais pelos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que
não sejam proprietários de imóvel residencial.

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.

De acordo com o projeto, poderão usufruir dos benefícios por ele
previstos tanto os policiais e bombeiros na ativa como aqueles
afastados por motivo de saúde.

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. É muito comum jornais e revistas narrarem casos de
policiais que foram expulsos de casa, tarde da noite, por controladores
do tráfico de drogas. Por esses motivos, entendemos ser necessária a
discriminação positiva a que visa o projeto em tela.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, o qual buscou atender aos anseios das
categorias focalizadas no que tange à moradia. Entendemos que o
substitutivo apresentado cumpriu o objetivo proposto, e o fez com a
tutela do princípio constitucional da razoabilidade e a observância dos
critérios de legalidade, oportunidade e conveniência, norteadores dos
atos da administação pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

442/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Domingos Sávio - Inácio Franco - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 444/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
444/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
221/2003, dispõe sobre a responsabilidade de as indústrias
farmacêuticas e das empresas de distribuição de medicamentos
darem destinação adequada a medicamentos com prazos de validade
vencidos e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a responsabilidade de as

indústrias farmacêuticas e das empresas de distribuição de
medicamentos darem destinação adequada a medicamentos com
prazos de validade vencidos e dá outras providências.

Trata-se de matéria que, na legislatura passada, tramitou nesta
Casa na forma do Projeto de Lei nº 221/2003, que recebeu desta
Comissão parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade.

Submetida a novo exame, entendemos que a medida consignada no
Projeto de Lei nº 444/2007 apresenta os mesmos problemas do citado
projeto.

A seguir, transcrevemos os principais argumentos apresentados por
esta Comissão na legislatura pretérita os quais demonstram a
inviabilidade jurídica do projeto em epígrafe.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição
vigente foram consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção,
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proteção e recuperação da saúde e para a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes (...).

Conforme determinam a alínea “a” do inciso I e o inciso VI do art. 6º
da Lei nº 8.080, de 1990, estão incluídos no campo de atuação do
SUS a execução de ações de vigilância sanitária e o controle e a
fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a
saúde, matéria de que trata a proposição (...).

A matéria é regulada pela Lei nº 5.991, de 17/12/73, que dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências, e pela
Lei nº 6.360, de 23/9/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos
e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras
providências.

O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos rege-se, em todo território nacional, pelo
disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.991, de 1973, cujas disposições
abrangem as unidades do serviço público civil e militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere aos
conceitos, definições e responsabilidades relativos ao tema (...).

A Lei nº 6.360, de 1976, determina que somente poderão armazenar
ou expedir os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, os cosméticos e os saneantes as empresas autorizadas
para tal fim pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos tenham
sido licenciados pelo órgão competente das unidades federativas em
que se localizam (...).

As instruções do Ministério da saúde sobre a matéria estão contidas
na Portaria nº 802, de 8/10/98, que institui o sistema de controle e
fiscalização em toda a cadeia de produtos farmacêuticos. A referida
portaria determina que os estabelecimentos de produção, de
distribuição, de transporte e de dispensação são solidariamente
responsáveis pela qualidade e pela segurança dos produtos
farmacêuticos objetos de suas atividades específicas, sendo que as
empresas de distribuição e de dispensação não poderão aceitar a
entrada de produtos farmacêuticos com especificações não
condizentes com o estabelecido na norma, inclusive no que concerne
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aos prazos de validade (...).
Segundo o art. 13 da Portaria nº 802, de 1998, as empresas

autorizadas como distribuidoras têm o dever, além de outros, de
manter a qualidade dos produtos durante todas as fases da
distribuição, sendo responsáveis por quaisquer problemas
conseqüentes ao desenvolvimento de suas atividades. O distribuidor
deve notificar à autoridade sanitária competente, em caráter de
urgência, quaisquer suspeitas de alteração, adulteração, fraude ou
falsificação dos produtos, com a indicação do número do lote para
averiguação da denúncia, sob pena de responsabilização nos termos
da legislação penal, civil e sanitária.

Deve também identificar e devolver, ao titular do registro, os
produtos com prazo de validade vencido - mediante operação com
nota fiscal - ou, na impossibilidade dessa devolução, deve solicitar
orientação à autoridade competente da sua região. É, ainda, dever do
distribuidor obedecer às normas do Manual de Boas Práticas de
Distribuição, entre as quais inclui-se a obrigação de possuir
procedimento operacional escrito para plano emergencial de
recolhimento e de devolução de medicamentos e para necessidades
urgentes e não urgentes, sendo obrigatória a informação do
recolhimento aos clientes - drogarias, farmácias e hospitais - a quem o
lote tiver sido distribuído, inclusive os localizados nos países
integrantes do Mercosul (...).

Dispõe, ainda, sobre a matéria a Lei nº 9.782, de 26/1/99, que define
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa - e dá outras providências. O art. 2º da
citada lei estabelece que compete à União, no âmbito do sistema,
definir a política nacional de vigilância sanitária e normatizar, controlar
e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a
saúde, e compete à Anvisa estabelecer normas, propor, acompanhar
e executar políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.

Assim, como se pode depreender pelo exposto, no âmbito do SUS,
compete à União definir e coordenar os seus sistemas, bem como
estabelecer normas, cabendo aos Estados apenas suplementá-las, no
que lhe for peculiar.

A matéria objeto da proposição em tela encontra-se exaustivamente
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disciplinada nas normas federais de caráter nacional já mencionadas,
não apresentando inovações.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 444/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 479/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.177/2006, a pedido do Deputado Leonardo Moreira, tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Seritinga o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 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 479/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar o imóvel constituído de terreno com área de
4.500,00m², registrado sob o nº R-4.260 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

No âmbito 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 exige,
além da referida autorização, a subordinação do contrato ao
atendimento do interesse público.

Solicitada a manifestar-se sobre a alienação pretendida durante a
legislatura anterior, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica nº 93/2006, declarou-se-lhe contrária, uma
vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel
está vinculado, não concordou com a pretendida transferência de
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domínio.
Cabe ressaltar que a proposição em análise tem caráter meramente

autorizativo por tratar de ato de competência privativa do Governador,
atribuída pelo inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado, de
dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Assim
sendo, se vier a tornar-se lei, essa autoridade, por dispor de poder
discricionário na tomada de decisões administrativas, adotará ou não
a medida nela consubstanciada. Diante da manifestação negativa da
Secretaria de Planejamento e Gestão, o certo é que a futura lei se
tornará inócua.

Dessa forma, não é razoável o prosseguimento da tramitação do
projeto de lei em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 479/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 518/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Dinis Pinheiro e resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.284/2003, dispõe sobre a
proibição de cobrança em conta telefônica e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 24/3/2007, 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 análise pretende proibir que as empresas

concessionárias efetuem a cobrança de ligações telefônicas
realizadas, porém não incluídas na conta de consumo há mais de 30
dias.

Segundo o autor do projeto, são freqüentes as denúncias relativas à
cobrança de serviços prestados há vários meses, o que surpreende o
consumidor, onerando-o, muitas vezes, em um momento inoportuno.
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Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbice de
natureza constitucional à tramitação do projeto, conforme veremos
mais adiante.

A exploração da prestação dos serviços de telefonia, tanto móvel
quanto celular, é privativa da União, conforme se constata pelo
disposto no art. 21, XI, da Constituição da República, podendo dar-se
diretamente ou por meio de concessão ou permissão, conforme ocorre
atualmente.

Desse modo, compete ao ente público detentor do direito de
explorar essa atividade a prerrogativa para estipular as regras
relativas ao serviço. Estas, por sua vez, são editadas pela autarquia
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, entidade
integrante da administração pública federal, que tem a função de atuar
como órgão regulador das telecomunicações, conforme o disposto na
lei que a instituiu.

Sobre a matéria, vale transcrever a manifestação constante no
Entendimento nº 001/2001, do Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça:

“A Agência Nacional de Telecomunicações é o órgão legalmente
competente para dispor sobre a expedição de normas concernentes à
prestação de serviços de telecomunicações no regime privado,
conforme disposto no artigo 19, X, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997. Tal competência se harmoniza com a competência estabelecida
no artigo 24, V, da Constituição Federal de 1988. Ela se dá no
exercício da regulamentação de uma relação de consumo específica,
não se vislumbrando antinomia em relação ao disposto na Lei nº
8.078, de 1990, para esse fim”.

Pode ser observado que todas as regras relativas à prestação do
serviço de telefonia encontram-se inseridas nos regulamentos
específicos, editados pela Anatel, não remanescendo ao Estado
Federado a perspectiva de dispor sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 518/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 547/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n°
547/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.250/2006, dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos
automotores apreendidos pelo poder público e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 29/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição determina que os veículos automotores apreendidos

pelo poder público estadual por infração ao Código de Trânsito
Brasileiro e retidos em depósitos sob a custódia do Detran–MG terão
seu local de depósito informado por notificação ao proprietário do
veículo, bem como disponibilizado na página oficial do Detran-MG na
internet. A referida notificação será remetida ao proprietário do veículo
no prazo máximo de 48 horas, e sua disponibilização pela internet
será feita no prazo máximo de 2 horas, a contar da entrada do veículo
no pátio do Detran.

Na referida notificação bem como na página oficial do Detran na
internet, deverão constar o local para o qual o veículo foi removido, o
preço da diária, o preço a ser pago pela remoção do veículo bem
como a lista de documentos necessários para a sua liberação.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a matéria
versada no projeto diz respeito a procedimentos de ordem
administrativa a serem observados por ocasião da apreensão de
veículos em virtude de infração ao Código de Trânsito Brasileiro.
Trata-se, pois, de conteúdo afeto ao direito administrativo e, por isso,
suscetível de disciplinamento jurídico pelo Estado, tendo em vista o
princípio autonômico, segundo o qual cada ente político da Federação
detém competência legiferante em matéria de direito administrativo.

De outra parte, não existe, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa que pudesse afastar a possibilidade de este Parlamento
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deflagrar o devido processo legislativo sobre a matéria.
Isso posto e nos estritos limites do juízo de admissibilidade a que se

vincula esta Comissão, não vislumbramos óbice de ordem jurídico-
constitucional que possa inviabilizar a tramitação do projeto.

Ressalte-se, finalmente, que esta Comissão, na legislatura passada,
concluiu pela viabilidade jurídica da matéria em exame, pelas mesmas
razões mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 547/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 548/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei nº
548/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.251/2006, dispõe sobre o parcelamento das diárias cobradas por
depósitos públicos estaduais destinados à guarda de veículos
apreendidos.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 29/3/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a matéria foi objeto de

parecer desta Comissão na legislatura passada, porquanto
reproduzimos os argumentos apresentados no parecer sobre o Projeto
de Lei 3.251/2006, os quais refletem o nosso entendimento.

Nos termos do projeto em exame, os veículos apreendidos pelo
poder público estadual por infração ao Código de Trânsito Brasileiro -
CTB - e retidos em depósitos públicos estaduais sob a custódia do
Detran-MG terão o valor referente às diárias do depósito parcelado em
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até seis vezes sempre que este for superior a um salário mínimo.
Em que pese à intenção meritória da proposição, é preciso dizer que

esta esbarra em algumas objeções de ordem jurídica. Em primeiro
lugar, deve-se ressaltar que o CTB determina, no art. 131, § 2°, que o
veículo só será licenciado se forem quitados todos os débitos a ele
vinculados:

“Art. 131 - (...)
§ 2º - O veículo somente será considerado licenciado estando

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito
e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Naturalmente, enquadram-se nesses débitos os valores das diárias
cobradas pela permanência dos veículos nos depósitos, até porque tal
fato decorre da apreensão desses em razão de violação de leis de
trânsito. Desse modo, a aprovação de uma lei nos termos
preconizados pelo projeto em exame conduziria a uma situação de
antinomia ou conflito entre a suposta lei estadual e o Código de
Trânsito Brasileiro, pois um veículo cujo débito referente às diárias
fosse parcelado em até seis vezes não teria como ser licenciado, em
razão justamente da pendência do débito, conforme o disposto no
mencionado dispositivo.

Além do referido art. 131 do CTB, há que se invocar o disposto no
art. 262 do mesmo diploma legal, cuja redação segue transcrita:

“Art. 262 - O veículo apreendido em decorrência de penalidade
aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia
e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus
para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério
a ser estabelecido pelo Contran.

(...)
§ 2° - A restituição dos veículos apreendidos só oc orrerá mediante o

prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com
remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação
específica”.

Ora, se a restituição do veículo condiciona-se ao prévio pagamento
das despesas com remoção e estada, entre outras, não há como uma
lei estadual instituir, nos termos preconizados pelo projeto em exame,
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a possibilidade de parcelamento dessas despesas, sob pena de
colisão normativa com o disposto no referido art. 262, § 2°, do CTB, o
qual, frise-se, constitui norma nacional e, por isso, de observância
compulsória por todos os Estados da Federação.

Ademais, a maioria dos pátios que são utilizados para o depósito de
veículos são de particulares, os quais estabelecem contratos com o
poder público para a cessão desse tipo de espaço físico.
Naturalmente esses contratos são precedidos da elaboração de
planilhas de custos a fim de se fixarem os valores das diárias. Tais
contratos não poderiam ser alcançados por uma norma nos termos
propostos, impondo o parcelamento em seis vezes do valor devido a
título de diárias, pois isso equivaleria a uma alteração substancial de
contratos já firmados pelo poder público com particulares. A propósito,
deve-se ressaltar que tramita na Justiça ação civil pública movida pelo
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais
contra a Logiguarda Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda.,
concessionária do serviço público estadual de remoção e guarda de
veículos, em razão de recentes majorações havidas por abusivas nas
tarifas cobradas pela empresa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 548/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 560/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.408/2006,
institui a devolução proporcional do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA -, do Seguro Obrigatório e da Taxa de
Licenciamento de Veículos já pagos, relativos a veículo roubado,
furtado ou de veículo sinistrado com perda total.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 29/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
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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 em apreço pretende instituir a perspectiva da devolução

parcial dos valores pagos pelo contribuinte a título de IPVA, taxa de
licenciamento e seguros quando o veículo vier a ser furtado ou
sinistrado, com perda total, no curso do exercício em que tenha
ocorrido o evento danoso.

É interessante efetuar uma abordagem da matéria detalhando cada
despesa decorrente da propriedade do veículo automotor, para maior
esclarecimento acerca da pertinência da proposição.

Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
mais conhecido como seguro DPVAT, foi instituído pela Lei Federal nº
6.194, de 19/12/74.

A referida norma jurídica disciplina a cobrança do seguro, a natureza
dos danos, o valor da indenização, atribuindo ao Conselho Nacional
de Seguros Privados - CNSP - a competência para a estipulação de
valores de prêmio, por meio de normas específicas.

Pode-se constatar que o disciplinamento da matéria por legislação
federal é consonante com o disposto no art. 22, VII, da Constituição
da República, que arrola a competência privativa da União para
legislar sobre seguros.

Não remanesce a esta Casa Legislativa, portanto, a prerrogativa
para dispor, ainda que suplementarmente, sobre o seguro obrigatório,
conforme pretendido.

Quanto à taxa de licenciamento de veículo e ao IPVA, estes são
exações instituídas pelo Estado, em obediência ao comando
insculpido no art. 145 e seguintes da Carta da República, que arrola
os tributos cuja instituição é competência privativa dos Estados e do
Distrito Federal.

No que tange à taxa de licenciamento, é importante esclarecer que
se trata de um tributo cobrado em decorrência da prestação de um
serviço público específico e divisível. Na medida em que o Estado
promove o licenciamento do veículo, nasce a obrigação do
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contribuinte de recolher a taxa de licenciamento, que corresponde à
efetiva prestação do serviço, não havendo a perspectiva de fracionar o
pagamento, uma vez expirada a relação jurídico-tributária entre o
Estado e o contribuinte.

Quanto ao IPVA, pode-se constatar, pelo conteúdo do art. 3º, VIII, da
Lei nº 14.937, de 23/12/2003, instituidora do imposto no Estado de
Minas Gerais, que a proposta cogitada pelo projeto em análise já foi
contemplada, valendo transcrever o que se segue:

“Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de:
(...)
VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data

da ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário”.
Cabe ao contribuinte que se enquadrar na situação prevista no

citado dispositivo requerer administrativamente a devolução parcial do
tributo, o que, a propósito, lhe é assegurado por força de lei.

Não há, pois, como tramitar o projeto em análise nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 560/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 621/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em análise,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 450/2003, cria a
Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais - Projeto Paz no Campo
e dá outras providências.

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, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
O conteúdo do Projeto de Lei nº 621/2007 foi considerado

antijurídico por esta Comissão na legislatura passada.
A proposta objetiva criar órgão estatal que atue no diagnóstico, na

prevenção e na resolução de conflitos agrários no âmbito do Estado.
Tal órgão, que recebeu a denominação de Ouvidoria Agrária, deverá
exercer suas atribuições em parceria com o Ministério Público, o
Poder Judiciário, as Prefeituras Municipais, o Incra, a OAB e as
organizações da sociedade civil. Caberá ao Iter-MG prestar suporte
administrativo e institucional à Ouvidoria. Os demais órgãos da
administração estadual também poderão com ela colaborar, mediante
solicitação do Ouvidor.

Uma vez que a matéria já foi profundamente analisada por esta
Comissão, aproveitamos o ensejo para transcrever o seu
pronunciamento acerca do Projeto de Lei n° 450/2003 , a cujas
conclusões e argumentos damos nossa inteira adesão:

Instrumento típico dos regimes políticos democráticos, por meio da
Ouvidoria são instituídos canais efetivos de comunicação entre o
Estado e a sociedade, o que facilita bastante a compreensão e o
atendimento das demandas sociais pelo poder público. No caso da
Ouvidoria Agrária, a acolhida de representantes da sociedade civil
como colaboradores na prevenção e solução de conflitos fundiários é,
sem dúvida, uma maneira de buscar garantir a eficácia social das
medidas adotadas pelos organismos estatais. Numa democracia, não
há que se falar em administração pública auto-referida, que
desacredita o consenso e afasta qualquer tipo de osmose com os
destinatários de sua atuação. A Ouvidoria, assim, propicia ações
administrativas caracterizadas não só pela legitimidade, mas também
pela eficiência.

Não obstante tais considerações, aspectos de ordem jurídico-formal
impedem a aprovação do projeto. É preciso lembrar que a Carta
mineira estabelece, em seu art. 66, inciso III, que são matérias de
iniciativa privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta, no âmbito do Poder Executivo.

Portanto, do ponto de vista formal, constata-se que o projeto incorre
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em vício de iniciativa. Ademais, é oportuno lembrar que o respeito à
iniciativa legislativa é fundamental para se resguardar o princípio
constitucional da independência dos Poderes, previsto no art. 2º da
Carta Política de 1988.

Como se vê, não há como fundamentar juridicamente o projeto em
análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 621/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Weliton Prado, o Projeto
de Lei nº 622/2007, que corresponde ao Projeto de Lei nº 429/2003,
de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, tem como objetivo
alterar dispositivo 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, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 102, I, “a”, do Regimento
Interno, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
O projeto em análise tem o objetivo de alterar a Lei nº 13.166, de

1999, que disciplina a forma de remuneração de advogado dativo que
presta serviço gratuitamente, em razão de haver sido judicialmente
nomeado para atender pessoa carente.

Apesar de a luta desses profissionais ter culminado na edição da
citada norma, ela ainda não foi implementada, em razão da não-
disponibilidade financeira do Estado. Mesmo com a edição do Decreto
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nº 42.718, de 2003, que regulamentou a Lei nº 13.166, de 1999, os
profissionais do Direito que se dedicam gratuitamente ao exercício da
advocacia em benefício dos carentes não têm recebido o que lhes é
devido pelo poder público.

Busca-se, então, no projeto em tela, diante da falta de recursos do
Estado, uma forma de custear o trabalho dos advogados dativos, que
seria a compensação dos créditos reconhecidos com as custas
processuais e o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doações de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD.

A proposição em estudo está, ainda, consoante a política adotada
pelo Poder Executivo no que tange à cessão de precatório para
pagamento de dívidas junto ao Fisco Estadual, conforme dispõe o art.
9º da Lei nº 14.699, de 2003. Trata-se de um procedimento por meio
do qual o Estado, mediante cessão de precatório, soluciona
pendências financeiras e, ao mesmo tempo, quita, por via indireta, sua
dívida. As medidas previstas no projeto têm igual propósito, qual seja
a quitação dos honorários fixados em juízo para defensor dativo não
detentor de cargo de Defensor Público.

Diante desses fundamentos, entendemos que as sugestões
apresentadas na proposição em análise devem ser acolhidas, pois
irão permitir que o Estado solucione, mediante o instituto da
compensação, essa pendência, que se arrasta há longo tempo e tem
prejudicado sobremaneira os abnegados advogados que se dedicam
à causa pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 622/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Chico Uejo - André Quintão - Domingos
Sávio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 156/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 156/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação Teatral Nascente,
com sede no Município de Carmo do Cajuru, foi aprovado em turno
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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° 156/2007
Declara de utilidade pública a Associação Teatral Nascente, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Teatral

Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 208/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 208/2007, de autoria do Deputad o Alencar da

Silveira Jr., que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 208/2007
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo

do Município de Guidoval, com sede no Município de Guidoval.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos São

Vicente de Paulo do Município de Guidoval, com sede no Município de
Guidoval.

Art. 2° - 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° 277/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 277/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública a Asbe - Ação Social Ebenézer, com
sede no Município de Vespasiano, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 277/2007
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Beneficente

Ebenézer - Asbe -, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social

Beneficente Ebenézer - Asbe -, com sede no Município de
Vespasiano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 282/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 282/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Comunidade Ele Clama, com sede
no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 282/2007
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Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Ele Clama, com
sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade

Ele Clama, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado João Leite; aprovação -
Correspondência: Mensagens nºs 33, 34, 35 e 36/2007 (encaminham
o Projeto de Lei nº 1.014/2007, o Projeto de Lei Complementar nº
20/2007 e solicitações de desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
3.798 e 3.784/2006, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.015 e 1.016/2007 - Requerimentos nºs 489 a
494/2007 - Requerimentos da Comissão de Cultura e dos Deputados
Domingos Sávio, Neider Moreira e outros, Weliton Prado (3),
Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Neider Moreira (11) -
Proposições não Recebidas: Projeto de Lei do Deputado Eros Biondini
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, de Educação, de Fiscalização Financeira, de Cultura, de
Segurança Pública e do Trabalho - Questão de ordem - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Neider Moreira, Dalmo Ribeiro
Silva e Domingos Sávio, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e do
Deputado Antônio Carlos Arantes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11 e
12/2007 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Adalclever
Lopes, Neider Moreira (11) e Weliton Prado (3) e requerimentos
contidos nas Mensagens nºs 35 e 36/2007, do Governador do Estado;
deferimento - Questão de ordem - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado Padre João - Requerimento
do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como hoje é o Dia do

Taquígrafo, quero cumprimentar os taquígrafos e as taquígrafas desta
Assembléia, profissionais que realizam um importante trabalho de
documentação para todos nós, parlamentares. Aproveito esta
manifestação para informar-lhes que está acontecendo aqui, em Belo
Horizonte, o III Congresso e VIII Encontro da União Nacional dos
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Taquígrafos, com a presença da nossa Assembléia Legislativa.
Em nome de todos os colegas, cumprimento os taquígrafos e as

taquígrafas desta Casa, a quem agradecemos o importante trabalho
que realizam para o nosso Estado, especialmente para nós,
parlamentares. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Correspondência
- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 33/2007

Belo Horizonte, 27 de abril de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

A liberação patrimonial de que trata o projeto tem em vista
regularizar a situação do imóvel onde foi construída a Penitenciária
Jason Soares Albergaria, no Município de São Joaquim de Bicas, à
época cedido em comodato ao Estado pela FHEMIG.

O Conselho Curador daquela Fundação, tendo em vista que o
terreno ocupado pela unidade prisional não é necessário às atividades
assistenciais da Colônia Santa Izabel, houve por bem recomendar a
sua doação ao Estado, que assim poderá incorporar ao seu
patrimônio a base física daquela importante edificação.

A autorização ora solicitada faz-se necessária, tendo em vista o
disposto no § 5º do art. 18 da Constituição do Estado.

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

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

cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 1.014/2007

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.
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Art. 1º - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
constituído pela área de 91.012,00m², a ser desmembrado de área
maior, situado no lugar denominado “Limas” ou “Citrolândia”, no
Município de São Joaquim de Bicas, registrado sob a Matrícula nº
46.483, Livro nº 2 de Registro Geral, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” possui a seguinte
descrição: tem início na Avenida C, em cuja margem direita se acha
cravado um marco de concreto que dista frontalmente 30,75m da
cerca de divisa com seu confrontante, a Fazenda Agrovisa, e pelo
lado esquerdo, na distância de 25,50m da cerca de divisa com
terrenos de terceiros; do marco de concreto denominado M1, com
rumo magnético de 325º e distância de 216,08m até alcançar o marco
M2, de concreto, cravado da propriedade da FHEMIG; daí, com o
azimute de 60º59’10” e distância de 383,76m até o marco de concreto
M3, também dentro do mesmo imóvel; daí com o rumo de 161º53’42”
e na distância de 326,67m, está o marco M4, continuando em terras
da FHEMIG; deste, com o rumo de 260º27’27” e na distância de
317,37m até o marco M1, fechando a presente descrição, com a área
de 91.012,00m².

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei destina-se à Penitenciária
Jason Soares Albergaria.

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 34/2007

Belo Horizonte, 2 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetido ao exame

e deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei
complementar que dispõe sobre a aposentadoria do servidor policial
civil, estabelecendo que as atividades desenvolvidas por essa
categoria de servidores são consideradas de risco e, portanto,
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passíveis de receber tratamento diferenciado.
De se ressaltar que o texto da Constituição Federal faz referência a

que as aposentadorias especiais de servidores que exerçam
atividades dessa natureza, dentre outras que também especifica,
serão disciplinadas por lei complementar, sendo este, portanto, o
propósito da presente proposição, a teor da competência legislativa do
Estado de Minas Gerais para disciplinar a matéria.

Dessa forma, apresento o presente projeto para conhecimento de
Vossa Excelência e de seus Nobres Pares, dada a relevância e
importância da matéria.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2007
Dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil.
Art. 1º - O exercício de cargo de natureza estritamente policial é

considerado atividade de risco, por sujeitar-se a condições especiais
de trabalho, para os fins do disposto no inciso II do § 4º do art. 40 da
Constituição Federal.

§ 1º - O servidor policial civil será aposentado voluntariamente, na
forma prevista no “caput”, independentemente da idade, após trinta
anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial.

§ 2º - Os proventos do policial civil aposentado nos termos desta lei
corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria e serão revistos na mesma proporção e data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo-lhe estendido quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos a esses servidores, inclusive os
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria.

Art. 2º - Esta lei complementar 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.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 35/2007
Belo Horizonte, 3 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, solicito-lhe o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.798/2006, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que especifica ao Município de Delta.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.798/2006.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 36/2007
Belo Horizonte, 3 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, solicito-lhe o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.784/2006, de minha autoria, que dá nova redação ao parágrafo
único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22 de junho de 1977, que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São Lourenço.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.784/2006.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Papaléo Paes, Senador, comunicando ter sido promulgada,

pelo Senado Federal, a Resolução nº 5, de 2007, que “suspende, nos
termos do art. 52, da Constituição Federal, a execução do inciso II do
art. 17 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, na forma da Resolução nº 5.065, de 31 de maio de
1990”, publicada no “Diário do Senado Federal” e no “Diário Oficial da
União” de 18/4/2007.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do
Estado, justificando, em atenção ao Ofício nº 509/2007/SGM, sua
ausência, bem como a da Coordenadora do CAO-MA, na audiência
pública realizada pela Comissão de Política Agropecuária, em
26/4/2007. (- À Comissão de Política Agropecuária.)
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Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
comunicando que essa Secretaria realizará, no 2º semestre de 2007,
a Conferência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para cuja
organização deseja contar com a parceria desta Assembléia.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, dando
ciência do recebimento do Ofício nº 509/2007/SGM, contendo convite
da Comissão de Política Agropecuária para a participação da
Secretaria em audiência pública com a finalidade de debater o abate
ilegal de bovinos no Estado, e indicando como representante o Sr.
Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Antônio Divino Moura, Diretor do Instituto Nacional de
Meteorologia - Inmet -, agradecendo os votos de congratulações
enviados ao Inmet pelo Dia Meteorológico Mundial por meio do
Requerimento nº 158/2007, do Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Gilton Pacheco de Lacerda, Diretor-Presidente da Empresa
Gestora de Ativos - Emgea -, agradecendo o convite para audiência
pública que se realizaria em 26/4/2007 e justificando sua ausência ao
evento. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito Municipal de Ubá,
solicitando a intercessão desta Casa a fim de que seja solucionada a
greve dos Defensores Públicos estaduais. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos, solicitando seja estudada a possibilidade de se cancelar ou
limitar o desconto no ICMS relativo ao Contrato Portaria 71. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
224/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
comunicando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 245/2007, que não foi identificada
denominação para o trecho São João do Paraíso-Ninheira. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 245/2007.)

Do Sr. Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab-MG,
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encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
201/2007, do Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do
DNIT (4), em atenção aos Requerimentos nºs 59/2007, do Deputado
Célio Moreira, 134/2007, da Comissão de Transporte e 159/2007, do
Deputado Juninho Araújo e a requerimento do Deputado Juninho
Araújo, prestando informações concernentes aos referidos
requerimentos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando cópia de parecer elaborado pela Secretaria de
Planejamento referente ao Projeto de Lei nº 524/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 524/2007.)

Da Sra. Ana Cláudia Oliveira Perry, Delegada de Polícia Nível
Especial, em atenção ao Requerimento nº 6.980/2006, da Comissão
de Direitos Humanos, prestando informações referentes ao citado
requerimento.

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, em atenção ao Ofício nº
2.172/2006/SGM, que encaminhou requerimento da Comissão de
Meio Ambiente, prestando informações concernentes ao referido
requerimento.

Do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios
da Fundação Nacional de Saúde (2), encaminhando cópia de
documentação referente aos Convênios nºs 965/04 e 1.509/04. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Assessor Especial da Chefia de
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em atenção ao
Requerimento nº 324/2007, da Comissão de Meio Ambiente,
prestando informações concernentes ao supracitado requerimento.

Da Sra. Maria da Glória Vieira Lima e outros, solicitando à Casa
providências para a melhoria da segurança no Município de Betim. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.015/2007

Torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos
financeiros estaduais para os Municípios às respectivas Câmaras
Municipais e a disponibilização, na internet, de informações sobre as
atividades da administração pública, sob o título Minas Transparente,
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos da administração direta, as autarquias, as

fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista estaduais ficam obrigados a comunicar à Câmara
Municipal os repasses de recursos por eles efetuados, a qualquer
título, para o respectivo Município.

§ 1º - A comunicação de que trata o “caput” deste artigo conterá:
I - o valor total do repasse;
II - a destinação dos recursos;
III - o número e o prazo de vigência do convênio celebrado com o

Município, quando couber;
IV - o prazo para prestação de contas, quando for o caso.
§ 2º - A comunicação a que se refere este artigo será postada até

cinco dias úteis após a liberação dos recursos.
§ 3º - Os dados constantes na comunicação a que se refere este

artigo serão divulgados na forma prevista no art. 2º desta lei.
Art. 2º - O Município beneficiado pelo repasse dos recursos

mencionados nesta lei dará publicidade da comunicação de que trata
o art. 1º no prazo de cinco dias úteis contados de seu recebimento,
por meio da imprensa ou de boletim oficial.

Art. 3º - O Poder Executivo disponibilizará, na página do governo do
Estado na internet, no prazo de cinco dias úteis contados da data da
liberação dos recursos, os dados referentes a:

I - repasses relativos às parcelas do produto da arrecadação de
impostos de competência do Estado pertencentes aos Municípios, nos
termos dos incisos III e IV do art. 158 da Constituição da República;

II - transferências feitas aos Municípios em cumprimento ao disposto
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no § 3º do art. 159 da Constituição da República;
III - repasses de recursos federais cuja transferência fique a cargo

do Estado.
Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo deverão

conter:
I - valor do último repasse ou transferência ocorrida;
II - valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do

exercício em curso;
III - valor discriminado por mês e total dos cinco exercícios

anteriores.
Art. 4º - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção, por

meio da internet, de informações sobre as atividades da administração
pública, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, o Estado
manterá endereço eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2º - As solicitações de informação feitas por meio do endereço
eletrônico serão registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.

Art. 5º - Os atos administrativos referentes à celebração, por órgão
da administração direta ou entidade da administração indireta do
Estado, de convênio em que esteja prevista a liberação de recursos
serão publicados no órgão oficial dos Poderes do Estado até o quinto
dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura ou na data da
liberação dos recursos, se esta ocorrer primeiro.

§ 1º - A publicação a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá
em seção ou subseção específica, com título distinto constante no
sumário e com diagramação que facilite sua localização e leitura.

§ 2º - A publicação a que se refere este artigo conterá:
I - o nome do órgão repassador dos recursos;
II - o nome do Município recebedor dos recursos;
III - o número do convênio;
IV - o objeto do convênio;
V - o valor total do convênio e da parcela que estiver sendo liberada,

quando for o caso.
Art. 6º - Os Poderes, os órgãos e as entidades da administração

pública estadual disponibilizarão e manterão atualizadas na internet as
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seguintes informações:
I - resumo dos contratos realizados por órgão ou entidade, com os

seguintes dados:
a) objeto do contrato;
b) valor do contrato;
c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou

inexigibilidade;
d) valor do empenho;
e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do

Estado;
II - valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes

públicos ativos e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função,
especificando-se a quantidade de ocupantes de cada cargo, emprego
ou função;

III - investimentos do Estado nos mais diversos setores, que
incluirão os valores orçados, as atualizações monetárias porventura
efetuadas, o estágio de execução de obra ou de investimento e do
processo licitatório, com a identificação da empresa contratada, dos
Municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;

IV - relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre a situação
econômico-financeira do Estado;

V - informações sobre a execução orçamentária e financeira do
Estado, políticas e programas setoriais e globais, com dados
discriminados segundo as diversas políticas públicas.

§ 1º - Os órgãos da administração direta e as entidades da
administração indireta do Poder Executivo devem gerar e tornar
disponíveis dados relativos à execução orçamentária e ao
desenvolvimento das ações de sua competência, observado o
disposto nesta lei, para utilização de qualquer interessado.

§ 2º - Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua
página na internet de forma clara, padronizada, atualizada e que
possibilite acesso fácil e rápido.

§ 3º - A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil
de cada mês.

§ 4º - Os dados disponíveis em forma técnica deverão ser
acompanhados de informativos que facilitem a compreensão das
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pessoas leigas.
§ 5º - Os órgãos e as entidades devem tomar as medidas

necessárias para garantir que as informações sejam prestadas de
forma eficiente e na periodicidade adequada.

§ 6º - A consistência dos dados oferecidos via internet, nos termos
desta lei, será controlada pelas chefias dos próprios órgãos e
entidades que os puserem à disposição.

§ 7º - As informações serão organizadas por microrregiões e
regiões, englobando dados sobre as ações do governo que afetam
seus Municípios.

Art. 7º - Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou
em parte, sua versão na internet.

Art. 8º - Serão divulgadas na página da internet de cada órgão ou
entidade que compõe a administração pública estadual as decisões
dos recursos administrativos apresentados, no prazo máximo de cinco
dias úteis contados a partir da decisão.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

nº 13.367, de 30 de novembro de 1999.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta proposição visa precipuamente à democratização

das informações, com o objetivo de contribuir para a efetivação dos
princípios da moralidade e da publicidade, que devem nortear a
administração pública.

Tramitou nesta Casa Legislativa proposta com o mesmo intuito, na
legislatura anterior. De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o
Projeto de Lei nº 54/2003 recebeu pareceres favoráveis de todas as
comissões, mas não tinha sido votado ao final da legislatura.

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto
recebeu substitutivo em parecer apresentado pelo competente
Deputado Sebastião Helvécio. É justamente nesse texto substitutivo
que nos inspiramos para redigir esta proposição.

Em suma, o projeto de lei, que esperamos seja aprovado, tem o
intuito de conferir maior transparência aos atos praticados pela
administração, estabelecendo para todos os órgãos e entidades a
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obrigação de disponibilizarem:
a) informações às Câmaras Municipais sobre repasses de recursos

do Estado aos Municípios, oriundos de transferências obrigatórias ou
voluntárias, as quais serão veiculadas também na internet;

b) informações de interesse público, tais como dados sobre
licitações, contratos e convênios;

c) a relação das obras em execução e respectivas empresas
contratadas;

d) a remuneração paga aos agentes públicos, discriminada por
cargos e número de servidores neles lotados;

e) relatórios sucintos e em linguagem acessível sobre a situação
econômico-financeira do Estado;

f) informações sobre a execução orçamentária e financeira do
Estado, políticas e programas setoriais e globais, com dados
discriminados segundo as diversas políticas públicas.

É certo que somente com a disponibilização de informações sobre
os atos praticados será possível ampliar a participação da população,
exercer o controle social e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz
de fiscalizar do que o controle, feito diretamente pelos cidadãos, dos
atos praticados pela administração pública. Entretanto, esse controle
somente é possível se o cidadão dispõe de instrumentos que tornem
os atos praticados realmente transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a proposta
encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao tratar do
controle e da fiscalização da gestão dos recursos públicos, dispôs que
“a transparência será assegurada mediante incentivo à participação
popular e a divulgação de dados referentes à gestão fiscal em meios
eletrônicos”.

A redação proposta, que, como relatado, já foi objeto de discussão
nas comissões da Assembléia, disciplina toda a matéria relevante
para a transparência na administração pública, consolidando atos e
iniciativas dispersas e incompletas em leis, decretos, resoluções e
portarias de diversos órgãos que já disponibilizam dados na internet e
em publicações impressas.

Por essas razões, faço um apelo aos ilustres pares pela aprovação
deste projeto a bem da transparência na administração pública.
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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 1.016/2007
Declara como patrimônios históricos e culturais de Minas Gerais os

mercados distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declarados patrimônios históricos e culturais de Minas

Gerais os Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza,
localizados no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro dos bens culturais de que trata esta lei, nos termos
definidos no inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto nº 42.505, de 15 de
abril de 2002.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 2007.
João Leite - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Ademir Lucas -

Fábio Avelar - Walter Tosta - Gustavo Valadares - Gláucia Brandão -
André Quintão - Elmiro Nascimento - Doutor Rinaldo - Carlin Moura -
Maria Lúcia Mendonça - Agostinho Patrús Filho - Domingos Sávio -
Gustavo Corrêa - Wander Borges - Ronaldo Magalhães - Délio
Malheiros.

Justificação: É indubitável a importância dos mercados e feiras
existentes em Minas Gerais. Sobressaindo-se sua importância não só
do ponto de vista econômico e social, mas, principalmente, do ponto
de vista histórico e cultural.

Os mercados, culturalmente, são pontos de encontro das famílias
mineiras. Mais que um ponto econômico, é um espaço democrático,
para onde os pais se dirigem com os filhos nos finais de semana,
hábito saudável de convivência familiar.

Mercados como os Distritais de Santa Tereza e do Cruzeiro, o
Municipal de Diamantina e o Central de Belo Horizonte fazem parte da
história das cidades, compondo o patrimônio cultural de nosso povo.

O Mercado de Santa Tereza, por exemplo, é citado por revistas de
turismo como ponto de visita obrigatória em Belo Horizonte. A revista
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“Viagem e Turismo”, edição nº 138, de 1º/4/2007, ao citar o roteiro da
boemia de Belo Horizonte traça o seguinte perfil do Bairro Santa
Tereza e de seu mercado:

“Mas quando se fala em boemia belo-horizontina, logo vem à cabeça
o Bairro Santa Tereza. Chegando ali, tem-se a sensação de ser
transportado para uma outra cidade, para um outro tempo. Logo na
entrada do bairro, a praça Duque de Caxias dá o clima: crianças
brincando, senhores papeando nos banquinhos, jovens bebericando,
cachorros correndo com seus donos, grupos musicais desfiando seu
repertório, que geralmente gira em torno do samba, do choro e, claro,
do Clube da Esquina - aliás, a famosa esquina onde se encontravam
Milton Nascimento, Lô Borges e cia fica justamente em Santa Tereza.

Santê, como carinhosamente é o bairro chamado pelos belo-
horizontinos, é o ponto para onde se dirigem os que querem tomar
uma cerveja despojadamente, sem a sofisticação “hype” de Lourdes
ou do Santo Antônio, outros dois redutos boêmios da capital. Os
botecos dali são simples e aconchegantes. Mesas e cadeiras, na
maioria das vezes invadem as calçadas e ninguém se preocupa em
vestir a melhor roupa para participar de nenhum encontro etílico -
bermuda, camiseta e chinelo está bom demais.

Como o que mais tem em Santê é boteco, vale tirar um dia para
fazer uma peregrinação por eles - ou melhor, por uma parcela deles,
senão não há fígado que agüente. Para começar a rota, vá ao
Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273). No meio
de umas comprinhas (o forte são as frutas e as verduras), um “pit
stop” na Confraria do Velho Chico (Loja 13, 4367-7747), onde há
cerveja gelada, atendimento simpático e, na maioria das vezes, boa
música. Os petiscos, claro, são mineiríssimos. Um prato que faz
sucesso é a comida de passarinho (mini-almôndegas com jiló em
conserva, ovos cozidos e pimenta biquinho).”

Um povo que não cultua seu passado, sua história não está apto a
pensar em seu futuro. É imperioso que tenhamos viva em nossa
memória a história de Belo Horizonte, e os mercados citados neste
projeto são expressões vivas de nossa mineiridade, do ponto de
encontro tão declamado por poetas e cantores mineiros.

O povo mineiro marca seus encontros nos mercados, locais em que
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a prosa se desenvolve, em que as estórias são contadas, as tradições
revividas.

Conservar os mercados é conservar viva nossa história, pelo que
contamos com o apoio de nossos Pares para a aprovação deste
projeto.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 489/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Desembargador Gudesteu
Biber Sampaio pelos relevantes serviços prestados ao Poder
Judiciário Mineiro. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 490/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Musirama pelas
comemorações dos seus 27 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 491/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Médicos e demais profissionais da área de saúde
de Belo Horizonte e cidades-pólo de Minas Gerais - Credicom - pela
passagem dos 15 anos de sua fundação.

Nº 492/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Empresarial de
Jovens da Associação Comercial de Minas - ACMinas - pela posse da
sua nova diretoria. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 493/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Minas Tênis Clube - MTC -
pela conquista do título da Superliga 2006-2007 de sua equipe de
vôlei masculino.

Nº 494/2007, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Elza Maria Pereira do
Nascimento por sua reeleição como Diretora da Escola Estadual
Ministro Clóvis Salgado, na cidade de Seritinga. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Da Comissão de Cultura, solicitando seja realizado o II Fórum
Estadual de Cultura.



192

Do Deputado Domingos Sávio em que solicita seja realizado fórum
técnico para debater a Lei de Incentivo à Cultura e a ação e a
utilização dos recursos do Fundo Estadual de Cultura.

Do Deputado Neider Moreira e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar para Assuntos da Atividade
Mineradora. (- Distribuídas à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Weliton Prado (3), Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Neider
Moreira (11).

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 assistência especial a ser fornecida às parturientes
cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de necessidades
especiais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais e maternidades públicas estaduais prestarão

assistência especial às parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam
portadores de necessidades especiais que impliquem tratamento
continuado.

Art. 2º - A assistência especial prevista nesta lei consistirá,
basicamente, na prestação de informações por escrito à parturiente,
ou a quem a represente, sobre os cuidados a serem tomados com o
recém-nascido em conseqüência de sua necessidade especial.

Parágrafo único - Será fornecida listagem das instituições, públicas e
privadas, especializadas na assistência a portadores de necessidades
especiais.

Art. 3º - Os médicos pediatras do Estado, efetivos ou contratados,
que prestarem serviços aos hospitais e maternidades públicas
estaduais observarão o disposto no art. 2º desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo, por seus órgãos competentes, adotará
medidas necessárias para consecução dos objetivos desta lei,
especialmente no que se refere à listagem das instituições
especializadas.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Não são raros os casos de crianças que nascem com

deficiências ou patologias de natureza crônica, cujas mães, por
absoluta falta de orientação, não lhes dispensam os necessários
cuidados nem as 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.

Nosso projeto de lei pretende evitar esse tipo de situação,
antecipando aos responsáveis pela criança o tratamento da patologia
notada.

Face ao exposto, e devido ao elevado cunho social deste projeto de
lei, submeto-o à apreciação dos nobres pares, aos quais peço o
relevante apoio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Educação, de Fiscalização Financeira,
de Cultura, de Segurança Pública e do Trabalho.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - A questão de ordem é para que

se faça registrar, nos anais da Casa, a homenagem pelo dia das
taquígrafas e dos taquígrafos, conforme já foi dito pelo eminente
Deputado João Leite. Gostaria de fazer esse registro lembrando que a
taquigrafia chegou ao Brasil por meio do Conselheiro José Bonifácio
de Andrada e Silva, patriarca da independência, vinda da Europa na
época da Independência do Brasil, ocasião em que foi instalada a
Assembléia Constituinte de 1823. Esse foi o primeiro momento de
instalação da taquigrafia no Brasil. É por isso que o aludido
Conselheiro é reconhecido e homenageado como patrono da
taquigrafia no Brasil.

O segundo registro que gostaria de fazer é que hoje também é o dia
do parlamentar, figuras ilustres da República, dos Estados e dos
Municípios, que têm boa parte de seus trabalhos devidamente
registrados pela taquigrafia. Sr. Presidente, era esse o registro que
gostaria de fazer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao colega Deputado
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Lafayette de Andrada que a questão de ordem é requerida para tirar
dúvidas sobre a interpretação do Regimento, e o que V. Exa. fez
foram intervenções que não têm nada a ver com a questão de ordem.
Fica esclarecido que a intervenção de V. Exa. atrapalhou o Grande
Expediente.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público das galerias e senhores telespectadores da TV
Assembléia; venho hoje à tribuna desta Casa para tecer algumas
considerações relacionadas a um setor que julgo fundamental na
sociedade. Todos sabemos da importância da educação como fator
transformador de uma sociedade. Lembro-me bem, ainda criança,
quando meu pai era Prefeito da cidade de Itaúna, do que se falava, no
dia-a-dia, a respeito da descentralização da educação nas cidades,
em especial as do interior. Através do trabalho que realizou nesse
setor, ele acabou sendo chamado - e o é até hoje - de “Prefeito da
Educação” em Itaúna.

Como Deputado da base do governo, que acredita no projeto que
está sendo implementado e nas políticas públicas que estão sendo
propostas para o Estado de Minas Gerais, quero dizer que tivemos
vários avanços ao longo desses últimos quatro anos. Poderia citar o
plano de carreira, aprovado pela Casa depois de muitos anos de
reivindicação por parte do setor; a avaliação de desempenho; o
pagamento dos servidores, que passou a ser no 5º dia útil de cada
mês; o pagamento das verbas retidas, que existiam em enorme
quantidade; a construção e a reforma de inúmeras escolas por todo o
Estado de Minas, com o grande investimento que foi feito. Também
hoje temos as crianças na escola aos 6 anos, o que vem tendo uma
grande repercussão. Ainda lembramos o alto investimento em
mobiliário e em informática, que vem sendo feito para que as escolas
do Estado estejam mais focadas e ligadas neste momento que
vivemos de grande avanço tecnológico.

Houve um fato extremamente representativo em 1991, quando foi
instituída a eleição, pela comunidade escolar, para o cargo de Diretor
de escola. Ali participaram os docentes, o corpo discente, os pais, os
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funcionários; enfim, todo o mundo envolvido no novo ambiente e no
novo momento, a fim de dar um cunho democrático à escolha dos
Diretores de escola. Então, seria escolhido quem a comunidade
escolar achasse estar mais preparado naquele momento para assumir
a direção de uma unidade escolar.

Nos últimos dias, estamos passando pelo processo de escolha dos
novos Diretores de escolas estaduais, mas o modelo implementado
em 2007, para a escolha dos Diretores, seguramente não foi o melhor.

Sr. Presidente, os problemas estão aparecendo. Os telefonemas em
nossos gabinetes não param. A reclamação é enorme por parte de
toda a comunidade escolar, seja dos professores, seja dos pais dos
alunos, ou seja propriamente dos alunos envolvidos.

Foi positiva a implantação de uma prova para se fazer a seleção de
alguns professores que, sendo aprovados, poderiam registrar sua
chapa para disputar a eleição. O ponto negativo dessa prova é que o
valor para aprovação é considerado alto - 65% -, enquanto nos
concursos públicos exigem-se 50% para se obter classificação. O
ponto negativo desse processo de escolha de Diretores é a
prerrogativa do colegiado de vetar chapas inscritas quando há uma
chapa única na escola. Esse é um grande problema, e há outros
problemas sobre os quais discorrerei.

Na verdade, em muitas escolas, apenas um professor foi aprovado,
o que significa que obteve 65% ou mais do valor da prova. Isso fez
com que houvesse uma chapa única, e, em muitas dessas escolas, o
colegiado vetou que esses candidatos fossem eleitos pela
comunidade escolar como Diretor e Vice-Diretor. Isso é grave, porque
pode macular a credibilidade do processo de escolha dos Diretores
das escolas estaduais. Atualmente, há uma situação em que muitas
escolas não têm os seus Diretores escolhidos. Pior: não sabemos qual
será o critério para a escolha dos Diretores dessas escolas que
ficaram sem Diretor.

Como será essa escolha? Se outras pessoas não foram aprovadas
na prova inicialmente exigida, será que agora haverá a escolha dos
Diretores que não foram aprovados em virtude de um colegiado?
Quando se fala sobre colegiado, é preciso fazer uma ressalva.
Colegiado, na maioria das vezes, não tem a menor representatividade,
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pois todos nós, parlamentares, sabemos perfeitamente como esses
colegiados são escolhidos. Tiramos a prerrogativa da comunidade
escolar de tomar a sua decisão. Por que dar esse poder de veto ao
colegiado e não deixar que a comunidade escolar faça a escolha de
votar naquela chapa única ou votar em branco, manifestando o seu
descontentamento com a existência de uma chapa única?

Estou abordando essa questão em razão dos inúmeros telefonemas
que o nosso gabinete recebeu e tenho certeza de que os gabinetes de
todos os Deputados também receberam várias ligações nos últimos
dias. É preciso que haja muita sensatez e ponderação por parte da
Secretaria de Educação em relação a essa situação, que, de fato,
existe. E por que deve haver muita sensatez e ponderação neste
momento? Para que o processo, que existe desde 1991, não seja
maculado de vez, para que haja uma eleição direta para Diretores,
para que o processo de eleição não perca a sua credibilidade já
consagrada no dia-a-dia das escolas.

Aproveito a presença da Deputada Ana Maria Resende, membro da
Comissão de Educação, para sugerir-lhe que façamos uma audiência
pública para discutir essa questão, ou melhor, definir os critérios,
determinando-os muito bem, para evitarmos que isso continue
acontecendo e que o processo de escolha de Diretores de escola caia
no esquecimento por parte da comunidade escolar. E isso pode
acontecer em razão desses últimos fatos, o que é muito perigoso para
o processo democrático.

Nós, Deputados, temos de defender o processo democrático
diuturnamente e de maneira transparente. Trago aqui essa minha
preocupação para que possamos refletir, e muito, e contribuir, de
maneira positiva, para a solução desse problema existente hoje. Era o
que queria dizer. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, TV Assembléia, público das galerias, também
gostaria de saudar, de forma muito especial, como já foi lembrado
nesta data festiva, as nossas taquígrafas e os nossos taquígrafos,
servidores incansáveis.

Até agora, ninguém falou que os nossos taquígrafos da Assembléia
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Legislativa são os melhores de Minas Gerais e do Brasil. Tenho
certeza absoluta de que a assessoria e a Consultoria do Parlamento
mineiro também já foram consideradas como das melhores.

A Gerência de Taquigrafia da Assembléia Legislativa já foi aplaudida
pela sua operosidade e dedicação e, acima de tudo, pela
transparência e exatidão de todos os atos condensados do
Parlamento mineiro e da vida da Assembléia Legislativa.

Nossos cumprimentos, nossa homenagem e gratidão, nesta data
festiva, a esses profissionais.

Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, caríssimo Deputado Paulo
Cesar, amigos e amigas, nesta oportunidade, justifico minha presença
mais uma vez, nesta tarde, registrando nossa satisfação pela medida
anunciada pelo governo federal de elevar de 20% para 35% a Tarifa
Externa Comum - TEC - para produtos têxteis e calçadistas, e também
apelando, mais uma vez, para que essa urgente providência seja
prontamente efetivada a partir de deliberação do Mercosul, em
reunião prevista para o final deste mês.

Na verdade, Sr. Presidente, essa é uma iniciativa que tememos ser
tardia para algumas empresas do setor, diante dos clamores e das
manifestações que temos ouvido e que repercutiram neste Plenário,
desde 2005, em reiteradas audiências públicas que sempre contaram
com a expressiva participação de representantes de setores
produtivos de nosso Estado, especialmente o têxtil e o calçadista.
Assim, em razão dessa contínua mobilização, chegamos a solicitar, e
funcionou nesta Casa, ano passado, a Comissão Especial contra a
Invasão de Produtos Chineses, a qual tive a honra de presidir, tendo
como relator o ilustre Deputado Paulo Cesar, cujo trabalho, sem
dúvida alguma, foi reconhecido por todo o Parlamento e
representantes do setor.

Naquela oportunidade, Srs. Deputados, alguns fatores foram
apontados como absolutamente prejudiciais à expansão da atividade
têxtil e calçadista, os quais voltamos a enfatizar, pois a conjuntura
atual continua reclamando intervenções efetivas nos seguintes
aspectos: a elevada carga tributária interna que penaliza esses
setores impõe a necessidade urgente de uma eficiente desoneração
de seus produtos; a elevada taxa de juros praticada no Brasil constitui
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grave desestímulo à atividade produtiva; a questão cambial é outro
ponto que carece de redobrada atenção de todos nós.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento e pelo
trabalho desenvolvido, ao presidir a Frente Parlamentar contra a
Invasão de Produtos Chineses, da qual tive a honra de ser Vice-
Presidente e relator.

O trabalho dessa Comissão foi muito importante. Visitamos as
cidades e os setores envolvidos e ouvimos os empresários do ramo.
Já estamos colhendo os frutos, como a elevação de 20% para 35% da
taxa citada por V. Exa.; porém apenas isso não resolve o problema
dos calçados, das confecções nem dos tecidos. Precisamos continuar
a nossa luta para impedir que os produtos chineses entrem no Brasil
sem nota fiscal e por contrabando. Levantamos alguns dados e
verificamos que há numerosos produtos entrando dessa maneira no
País, o que constitui um dos nossos maiores problemas.

Vamos continuar a nossa luta, Dalmo, porque ela é importante para
que as indústrias que ainda continuam trabalhando tenham condições
de sobreviver. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado pela intervenção
de V. Exa., que foi muito oportuna.

Uma das reivindicações de maior apelo era e continua sendo
exatamente o estabelecimento de mecanismos que coloquem em
condições de igualdade o produto nacional e o importado,
especialmente o da China, que entra no País com preços inferiores ao
nacional, numa concorrência desleal que fragiliza a nossa indústria,
particularmente pelo contrabando e pela grande pirataria.

São situações que exigem decidida intervenção do governo federal,
em defesa dos setores produtivos do Estado e do Brasil, em favor da
preservação da capacidade instalada e do aumento da
competitividade de setores que têm enorme potencial para produzir
renda e gerar milhares de empregos formais.

Não há dúvida, Srs. Deputados, de que medidas como a que se
anuncia - ainda que não beneficiando de maneira plena a indústria
têxtil, pois, num primeiro momento, ela é direcionada à confecção -,
devem ser reconhecidas, porque temos a certeza de que o segmento
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têxtil será estimulado, pois a indústria do vestuário voltará a adquirir
matéria-prima para a produção; todavia, Sr. Presidente, a motivação
maior quando sugerimos a criação da comissão especial, e teve a sua
pertinência confirmada durante nossos trabalhos, é a imperiosa
necessidade de inibir o ingresso ilegal de produtos oriundos da China
em território nacional. Nesse aspecto, é importante destacar o
seguinte registro: apenas em relação aos produtos têxteis, dados do
governo chinês informam que 37.000t de artigos desse setor saíram
desse país ano passado, com destino ao Brasil; porém, números do
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior revelam
que pouco mais de 21.000t entraram no Brasil no mesmo período.

Assim, torna-se evidente que mais de 15.000t podem ter adentrado,
como adentraram, o território brasileiro por via ilegal.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Parabenizo-o pela
riqueza do discurso. O que me leva a aparteá-lo é o fato de, por
muitos anos, ter militado na área da indústria da confecção. Fui
pequeno industrial. Já naquele tempo sofri muito. Primeiro, em virtude
das altas taxas de juros, que sempre inviabilizaram os negócios do
Brasil, principalmente os grandes fomentadores da atividade
econômica do País, os médios e pequenos empresários e os
microempresários; os grandes têm os seus mecanismos, os seus
recursos para, de alguma maneira, vencer as crises com maior
facilidade.

O produto chinês vem preocupando há muito tempo, não só o Brasil,
mas o mundo, em virtude da própria conjuntura chinesa, com salários
aviltantes, de fome, mas não faltam pessoas, infelizmente, dispostas a
prestar esse serviço. Com isso, nós, aqui no Brasil, sofremos as
conseqüências. O nosso industrial está ameaçado.

Vimos recentemente uma reportagem sobre o Sul mostrando o
fechamento de indústrias tradicionais nessa região. Assim, acredito
que o discurso de V. Exa. vem em boa hora.

Esperamos que o governo vá além das medidas já tomadas, a fim
de aumentar a carga de impostos para as importações desses e
outros produtos que hoje entram e concorrem diretamente com a
nossa indústria, tirando-nos o emprego e a condição de crescimento
no setor empresarial. Parabéns, Deputado, pelo pronunciamento.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado.
Nesse aspecto, já tivemos oportunidade de dizer e voltamos a

reafirmar que é imprescindível estabelecer desde já a clara distinção
no tratamento a ser dado às importações chinesas operadas
legalmente e à pirataria alimentada pelos produtos oriundos da China.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Sugiro a V. Exa. que, ao
final do seu pronunciamento, proponha uma audiência pública na
comissão permanente, a fim de se discutir a questão das indústrias
têxtil e calçadista, a qual tanto nos aflige e atinge as cidades de Nova
Serrana, Contagem e outros Municípios. Sugiro também que se
convide o Vice-Presidente da República, Dr. José Alencar Gomes da
Silva.

Há um zunzunzum de que a empresa dele abriu uma filial na China.
Se for verdade, o mundo está acabado. Então, gostaria de sugerir-
lhes que convocassem uma audiência pública e convidassem o Dr.
José Alencar, para falar a respeito do setor têxtil, e outros empresários
do setor calçadista e de outras áreas também, que têm sofrido o
prejuízo com os produtos chineses que chegam aqui, aviltados com o
salário mínimo de U$35,00, sem previdência, sem nada. É realmente
uma competição desleal.

Então seria bom que se promovesse uma audiência pública e que se
convidasse o Vice-Presidente da República, que é da área têxtil, para
ele se pronunciar a respeito e, até mesmo, confirmar se abriu uma
indústria na China.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado pela lembrança,
Deputado Ademir Lucas.

Para o primeiro caso, Sr. Presidente, hão que se praticar
salvaguardas eficientes; para a segunda questão, não há outra opção:
a Receita Federal e a Polícia Federal precisam ter, cada vez mais,
condições para atuar na repressão desse crime altamente nocivo à
economia. É urgente que esses órgãos reforcem seu trabalho de
combate a essa prática lesiva à indústria nacional, levando-se em
conta a mobilidade daqueles que realizam tais práticas, que, a cada
momento, se utilizam de diferentes portos e aeroportos brasileiros.

O anúncio, portanto, da elevação da tarifa sobre a importação de
produtos desse setor é um alento para todos os que já não viam mais
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opções para suas empresas.
Neste momento, queremos reiterar a nossa disposição de continuar

integrados nessa luta pelo fortalecimento especialmente dos setores
têxtil, de vestuário e de confecções, numa firme parceria com os
representantes do setor, que sempre compareceram a esta Casa
acreditando na sua atuação e na sua postura firme em favor dos
legítimos interesses de nossa população e dos segmentos.

Quero saudar, portanto, o Dr. Aguinaldo Diniz Filho, Presidente do
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem de Minas Gerais; o Dr.
Flávio Roscoe Nogueira, Presidente do Sindimalhas; e o Dr. Michel
Aburachid, Presidente do Sindivest; sempre atuantes nessas questões
decisivas para a manutenção de um setor têxtil forte e pujante. Saúdo,
também, todos os empreendedores das malharias sul-mineiras, minha
região, que, a despeito de todas as dificuldades, continuam investindo
em suas empresas, seguros da atividade que desenvolvem, gerando
emprego e economia para a nossa região.

Por essas razões, Sr. Presidente, faço esse registro na certeza de
que a nossa Comissão, que, desde o ano passado, com tanta
dedicação aqui atuou, irá colher bons frutos, e conseqüentemente já
está colhendo, pela decisão do governo federal sobre a taxação de
35%. Certamente, cobraremos gestões do governo federal, para que,
imediatamente, possa entrar em vigor essa TEC. Muito obrigado. Boa-
tarde!

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, cidadãos que nos acompanham nas galerias e pela nossa
TV Assembléia. Queremos, nesta tarde, Sr. Presidente, antes de nos
manifestarmos a respeito do assunto que nos trouxe aqui, unir a
nossa voz à do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Acompanhamos
atentamente o seu pronunciamento e, por compreender o tempo
exíguo que ele tinha, deixamos para fazer esse comentário neste
momento, para dizer que essa matéria é fundamental para todos os
brasileiros. Nós, do Centro-Oeste mineiro - o Deputado Dalmo
conhece bem a nossa região -, sofremos mais de perto as dificuldades
da concorrência desleal.
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Tivemos oportunidade de promover uma audiência pública nesse
mesmo intuito aqui, na Assembléia, na Comissão de Fiscalização
Financeira, no ano passado, quando presidíamos essa Comissão.
Trouxemos um representante do Ministério das Relações Exteriores e
o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer. Na
verdade, o sofrimento dos setores calçadista, de vestuário e de fogos
de artifício - para citar apenas três que estão bem encravados no
Centro-Oeste, em Divinópolis, Nova Serrana e Santo Antônio do
Monte - mostra muito bem como uma concorrência desleal de
produtos importados afeta a vida do cidadão comum, do trabalhador
que precisa do seu emprego e tem assistido ao fechamento de
empresas e à dificuldade vivida pelo segmento.

É bem verdade que, com a seriedade, a competência e a garra do
nosso pequeno e médio empresários - a maioria são pequenos e
médios empresários -, temos conseguido fazer com que esses três
setores do Brasil, e em especial de Minas Gerais, sejam dos mais
eficientes do mundo para compensar essa política injusta de termos
que concorrer com o contrabando. Se tivéssemos apenas a
concorrência do produto importado, ela já seria desleal, mas
contrabandeiam da forma mais descarada, com produtos que chegam
aos portos brasileiros como se fossem para o Paraguai, mas que, na
verdade, vêm direto para Santo Antônio do Monte, Nova Serrana e
Divinópolis.

No caso dos fogos, por exemplo, às vezes os produtos vêm semi-
acabados e são montados. Ali se chegou ao absurdo de encontrar
uma caixa de foguetes com o símbolo “made in China”, ou seja, eles
foram produzidos na China, já que não havia como sair de lá sem
essa indicação no rótulo; entretanto, o rótulo imitava o de um foguete -
esse tipo de fogos de artifícios comuns - que é vendido há mais de 30
anos em Santo Antônio do Monte. Chegaram ao desplante de copiar a
marca, mandar para a China e fabricar lá. Essa caixa foi objeto de
investigação da Polícia Federal, e chegou-se à conclusão de que
havia sido importada por argentinos, que já compram dos chineses
com uma certa facilidade, e colocada no Brasil como se eles tivessem
sido fabricados em Santo Antônio do Monte.

É realmente um acinte, uma violência contra o emprego do
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brasileiro. O governo federal começa a acordar para a questão.
Baixou uma portaria estabelecendo algumas restrições para a
importação de calçados, mas ainda não é o suficiente.

Antes de abordar o outro assunto que me trouxe à tribuna, queria
expor a situação em nome do povo do Centro-Oeste mineiro, que
represento. Esse não é um problema apenas do setor de calçados de
Nova Serrana e do setor de vestuário de Divinópolis, Formiga e tantas
outras cidades vizinhas. Preocupamo-nos com a economia brasileira
como um todo, pois sabemos que não podemos continuar como um
País que só exporta minério e “commodities”, ou seja, aquela matéria-
prima, aquele produto sem valor agregado.

Já é hora de o Brasil valorizar o que é produzido aqui: o calçado, a
roupa, os móveis - como os de Carmo do Cajuru -, a fundição e,
obviamente, os produtos de tecnologia de ponta, como o
eletroeletrônico feito em Santa Rita do Sapucaí e em outros lugares.
Precisamos de mecanismos que não permitam a concorrência desleal
de um produto que vem de uma economia como a da China, que
equivocadamente o governo Lula considerou como de mercado.
Aquele é um país que, sabidamente, continua pagando US$30,00 a
cada cidadão e que não respeita os direitos trabalhistas nem os
direitos humanos, lá ainda se fuzilam os que discordam do regime. É
surpreendente que o Presidente Lula tenha dito que é economia de
mercado, capaz de concorrer de igual para igual com o cidadão
brasileiro, que obviamente tem que assinar a carteira e pagar o salário
mínimo, que ainda é pouco, mas que chega a ser cinco a seis vezes
maior que a remuneração de um empregado chinês, que produzirá o
calçado ou o fogo de artifício que certamente chegarão aqui com um
preço com o qual não poderemos concorrer.

Sr. Presidente, gostaria de falar de coisas boas que ocorrem em
Minas Gerais. Tive a alegria de acompanhar o Prof. Antônio Augusto
Anastasia, no exercício do cargo de Governador, em uma viagem. No
sábado último, ele se prontificou a cumprir sua missão, indo ao interior
mineiro. Para minha alegria, acompanhou-me na minha querida
Oliveira, onde participei, com o Júlio Silveira, da abertura de uma
exposição agropecuária, evento organizado com muita garra e
diferente do tradicional rodeio, em que se toma o espaço,
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transformando-o mais em um evento de “shows”, mas que também
tem sua importância.

Em Oliveira, com muita sabedoria, o Presidente do sindicato realiza
dois eventos. O primeiro deles é a exposição agropecuária, voltada
para a produção, com torneio leiteiro, comercialização de gado,
concurso para verificar a melhoria das raças e exposição de máquinas
e equipamentos. Em julho, haverá a festa popular do rodeio.

O Vice-Governador participou de uma atividade mais importante
ainda, uma vez que se trata da educação, indo à inauguração da
reforma da Escola Estadual São João Batista, no Distrito de Morro do
Ferro, que tem características de uma boa cidade. Foi uma alegria
incomensurável para a comunidade. Conheço o local desde criança,
pois nasci e cresci em São Tiago, bem ao lado. A reforma fez com que
a escola, que já é modelo e exemplo de qualidade e integração com a
comunidade, ganhasse vida nova.

Na oportunidade, também foi entregue à comunidade uma quadra
poliesportiva, quando se homenageou a grande educadora Profa.
Maria Helena, natural de Morro do Ferro. Refiro-me a esse episódio,
que parece singelo, a fim de dizer da importância de o homem público
ter sensibilidade para valorizar as pessoas simples, os lugares simples
e pequenos. É natural ver o Governador, que não pode fugir da rotina
do cargo, em grandes eventos, em grandes momentos, em grandes
centros, nas Capitais da República e dos mineiros, mas testemunhei a
presença desse grande homem público, cidadão competente, servidor
público - professor, pesquisador e jurista -, também mostrando sua
sensibilidade para com as necessidades do nosso povo não só na
convivência da atividade parlamentar. Por essa razão, trouxe a notícia
a esta Casa. Ali, vimos a união de dois aspectos fundamentais na vida
pública, a competência e a sensibilidade, o respeito às pessoas mais
simples.

Como estava ao lado da minha terra natal, não perdi a oportunidade
de levar um Governador de Estado a São Tiago. Lá inauguramos um
posto de saúde, devido a um programa fantástico do governo de
Minas de se levar centros de saúde para cuidar das ações do PSF,
construído a partir de um convênio entre o governo do Estado e
Município. O espaço ficou como um verdadeiro hospital. O Prefeito
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Denilson Reis, com R$160.000,00 e muita seriedade, possibilitou a
execução de uma obra de mais de 330m² de excelente qualidade,
toda paga e entregue mobiliada à população. Isso nos deixa felizes,
porque, a cada dia, preocupam-me não apenas as dificuldades que
temos para conseguir recurso suficiente para tudo, mas também o
mau uso do dinheiro público. É importante ressaltar quando a coisa é
bem-feita. Pude testemunhar isso na minha terra natal. O dinheiro
público que conseguimos por meio do convênio foi bem aplicado, pois
R$160.000,00 fizeram aquela fartura toda.

No mesmo dia, estive na Escola Estadual Afonso Pena Júnior, onde
fui alfabetizado, durante o lançamento da pedra fundamental para
construção da Quadra Poliesportiva Rosa Maria Marques. Trata-se de
uma homenagem a uma educadora e que atende à necessidade de
haver um espaço para as atividades de educação física e lazer. A
quadra servirá também para o encontro da comunidade, pois ficará na
praça principal da cidade e funcionará como ginásio poliesportivo.

Ainda nesse fim de semana prolongado, pudemos unir o útil ao
agradável, estando nas bases e, ao mesmo tempo, trabalhando. Em
Divinópolis, reunimo-nos com a Superintendência de Ensino e com a
Diretora da Escola Estadual de São Gonçalo do Pará, acompanhando
a assinatura de três termos de compromisso para reforma, ampliação
e construção de uma quadra coberta naquele educandário. Ao todo,
mais de R$600.000,00 foram investidos na maior escola desse
Município, atendendo a um pedido do mandato passado.

Ao mesmo tempo, acompanhamos a liberação dos recursos para a
Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, em Divinópolis, que receberá
investimentos importantes para sua reforma e ampliação; como
também para a escola estadual em Carmo do Cajuru.

Na segunda-feira, véspera do feriado, reunimo-nos com o setor de
segurança pública em Divinópolis e entramos em contato com o
Delegado Regional, Dr. Hélio, Comandante da Polícia, quando se
tratou da importância da construção da Delegacia Regional de Polícia
e de mais um quartel, para que haja uma companhia separada.
Divinópolis tem mais de 200 mil habitantes, sendo uma grande
metrópole do nosso Centro-Oeste. Segurança é uma preocupação de
todos nós, e, como representante dessa cidade, com muita honra, não
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posso descuidar disso.
Estamos tratando da ida do nosso Governador Aécio Neves a

Divinópolis no mês de junho. Teremos a alegria de acompanhar a
inauguração de importante centro de recuperação e reeducação de
menores infratores, uma obra de mais de R$4.000.000,00, a qual já
está sendo concluída e atenderá a uma demanda muito séria. Não
podemos ignorar que há menores infratores soltos, alguns culpados
de crimes de latrocínio. Eles matam para roubar, mas continuam
soltos. É preciso haver uma reação, e não simplesmente criar outra
Febem, outro equipamento inadequado. Um equipamento apropriado
será inaugurado: um conjunto habitacional. Na oportunidade,
levaremos ao Governador a reivindicação daquela cidade de receber
obras na área de segurança. Não apenas uma delegacia regional
mais adequada, mas um novo quartel para desmembrar a ação da
polícia, ficando cada quartel com uma companhia. A cidade é cortada
pelo Rio Itapecerica, e cada margem do rio teria um atendimento
adequado.

Faço esse relato para mostrar o que tem sido feito, mas também
para dizer que, enquanto descansamos, carregamos pedra. Na vida
do parlamentar, muitas vezes o feriado prolongado significa trabalho
prolongado. Temos a obrigação de ir ao encontro dos nossos
cidadãos do interior, e muitas vezes a oportunidade surge num feriado
prolongado. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, imprensa, amigos telespectadores da TV
Assembléia, ocupo a tribuna para fazer um pedido aos Prefeitos e às
Prefeitas de Minas Gerais que ainda não realizaram em seus
Municípios a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres.

Hoje, pela manhã, participei da reunião da Comissão Organizadora
da II Conferência Estadual de Políticas para Mulheres e percebi que,
apesar do fantástico trabalho de mobilização que está sendo feito pela
Assembléia Legislativa em parceria com a Sedese, a Coordenadoria
da Mulher, o Conselho Estadual da Mulher e os movimentos
organizados de mulheres, nem todos os Municípios realizaram a
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Conferência Municipal.
Há um descaso gritante por parte das Prefeituras do interior e da

própria Secretária de Ação Social, que provavelmente ainda não
tomaram conhecimento da documentação que foi expedida de Belo
Horizonte para o interior. Essa documentação deve estar guardada
nas secretarias das Prefeituras.

É muito importante que os Prefeitos e as Prefeitas convoquem por
decreto a conferência, que pode também ser realizada regionalmente,
até 14/5/2007.

Se algum Município tem a possibilidade de reunir-se com outros
Municípios, como já ocorreu, em vez de fazer a sua conferência,
reúna-se com outros e façam a conferência regional até 14/5/2007.

O sucesso da conferência estadual, e conseqüentemente da
nacional, depende da realização das conferências municipais.

Na conferencia estadual, que será realizada nos dias 9 e 10/7/2007,
nós, mulheres, teremos a oportunidade de analisar e repactuar as
diretrizes e os princípios aprovados na I Conferência Estadual e na I
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres; avaliar a
implementação do Plano Estadual e do Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres; analisar a participação das mulheres nos espaços
de poder e elaborar propostas para ampliar essa participação; eleger
delegadas que representarão o Estado de Minas Gerais na II
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres; e elaborar
relatório sobre o tema proposto e encaminhá-lo à Comissão
Organizadora da II Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres, em cumprimento da etapa estadual.

Peço também aos meus colegas Deputados e Deputadas,
principalmente aos Deputados, que são em maior número, que nos
ajudem na mobilização em sua região, falem com seus Prefeitos,
Vereadores e lideranças sobre a importância da realização desse
evento. Trata-se de oportunidade única para as mulheres dos mais
variados segmentos fazerem-se ouvir, questionar, apresentar
propostas e cobrar a implementação de políticas públicas para nós,
mulheres.

Fui informada de que as representantes dos movimentos
organizados de mulheres de Belo Horizonte, que fazem parte da
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Comissão Organizadora da II Conferência, vão procurar os
Deputados. Os Deputados que estão aqui e os que se encontram em
seus gabinetes serão procurados pelas representantes desses
movimentos femininos, com um documento solicitando maior
mobilização em suas bases. Ajudem-nos, pois este é o momento da
mulher.

Conto com o apoio dos Deputados e da própria Assembléia
Legislativa e peço a todos que recebam, com muito carinho, essas
mulheres maravilhosas que vêm fazendo um trabalho excepcional
voltado para as mulheres de todo o Estado.

Essas mulheres estão organizadas nos seguintes movimentos:
Articulação de Mulheres Brasileiras - AMB -, Conselho Estadual da
Mulher - CEM -, Central Única dos Trabalhadores - CUT -, Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM -, Federação dos
Trabalhadores  da   Agricultura  do  Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, Fórum de Mulheres do Mercosul, Marcha Mundial de
Mulheres, Movimento do Graal no Brasil, Movimento Popular da
Mulher - MPM -, Rede Feminina da Saúde e União Brasileira de
Mulheres - UBM.

Srs. Prefeitos que estão, neste momento, assistindo à TV
Assembléia, mobilizem seus Municípios. Srs. Deputados, voltem para
suas bases e solicitem aos Prefeitos que não estão dando confiança à
II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres que o façam em
seu Município.

E é chegada a nossa hora também. Você, mulher que está me
ouvindo, comente com outra mulher, busque a sua Prefeitura, o
Deputado em quem votou, o seu Prefeito, o seu Vereador, a
Secretaria de Ação Social do seu Município, e exija que a Conferência
ocorra, para que nós mesmas possamos, por competência, ocupar o
lugar que nos é negado há muitos anos, e não porque não queremos,
mas porque só agora estamos conseguindo ocupá-los, principalmente
os de poder.

Agradeço a todos os que me ouviram e solicito que assumam
comigo esse compromisso, para que possamos ter sucesso na
conferência estadual e, conseqüentemente, na conferência nacional.
E que possamos colocar imediatamente em prática a linda e completa
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Lei Maria da Penha, que dá um amparo muito grande para que a
violência contra a mulher seja exterminada em nosso meio. Muito
obrigada. Conto com todos.

* - 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, sempre falei, em meus
pronunciamentos, sobre a segurança em São Sebastião do Paraíso,
Jacuí, e em todas as cidades da região. Fizemos mobilização,
movimentos, audiências, trouxemos autoridades a Belo Horizonte, o
Secretário nos visitou. Em minhas manifestações, concordei com as
autoridades locais que a maioria dos problemas passa pela falta de
efetivos e equipamentos, mas sempre declarei que, muito mais que
isso, o problema de segurança em nossa região é questão de gestão,
de ação efetiva, concreta, com rapidez e profissionalismo das
autoridades competentes.

Assim, fruto dessa discussão forte em nossa região, as autoridades
mobilizaram-se. A Polícia Militar foi mais para a rua - como sempre
cobrei -, e a Polícia Civil também; por isso, ultimamente, em Paraíso
podemos respirar mais aliviados. Hoje o povo está vivendo um pouco
mais tranqüilo.

O nosso Secretário Maurício Campos, a quem agradeço, fez suas
ações, e espero que faça mais. Há muito mais coisas que fazer, como
ele tem combinado conosco. Já tirou bandidos de alta periculosidade
de cadeias da região e levou-os para as penitenciárias; buscou
atitudes concretas, fazendo com que a polícia fosse mais para a rua.
Em Paraíso, as coisas melhoraram, agora é preciso que melhorem
também na região.

Hoje há um grupo da Secretaria de Defesa Social em minha cidade
fazendo uma avaliação da cadeia local.

Espero que continuemos caminhando juntos para que o efetivo das
Polícias Militar e Civil cresça, a fim de que o povo de nossa região
possa viver mais tranqüilo. Não me refiro apenas à população de São
Sebastião do Paraíso, mas também à de várias cidades do seu
entorno.
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No dia 26/3/2007, fizemos aqui uma audiência pública para debater
a crise do setor produtivo, que foi muito positiva. Foram propostas
várias ações, que vieram a acontecer. Estivemos em Brasília, numa
audiência marcada pelo Deputado Carlos Melles, quando fomos
recebidos pelo Ministro Walfrido. Houve proposta no sentido de
sermos recebidos novamente, o que não ocorreu. Por isso estamos
cobrando. Hoje solicitei ação concreta da nossa Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial no sentido de cobrar do governo federal
o recebimento dos produtores e lideranças que representam o setor.
Não entregaremos os pontos, iremos até o final e reagiremos diante
desse massacre hoje feito sobre o produtor, principalmente o do setor
rural.

Hoje fiquei feliz com a iniciativa de parlamentares desta Assembléia,
principalmente do Deputado Domingos Sávio, que coordena um
movimento para a criação da frente parlamentar do cooperativismo.
Tenho, ainda, a felicidade de estar sendo escolhido para participar
efetivamente, como representante do setor agropecuário, nessa frente
parlamentar. Tenho a certeza de que faremos um excelente trabalho,
porque gostamos dessa área, vivemos no meio e, além disso,
estamos aqui para representar o setor.

Estou falando de forma rápida, porque nosso Presidente concedeu-
me apenas 5 minutos. Quero fazer menção ao congresso dos
Municípios mineiros, que ocorrerá no Expominas, na próxima semana,
a partir de segunda-feira. Nossos Municípios, todo ano, fazem esse
congresso para discutir seus problemas, e sabemos que nunca se
massacrou tanto o Município como agora. Há uma necessidade tão
grande de recursos, e hoje, de cada R$100,00 que o Município
arrecada de impostos, considerando a Cide e a CPMF, somente
R$10,00 ou R$11,00 voltam para o Município. Assim, o Prefeito fica
impossibilitado de atender às necessidades e às carências do povo.

Nesse congresso, é importante fazermos discussões e criarmos
movimentos fortes, como o liderado pelo nosso grande Prefeito de
Mariana, Celso Cota. Também provavelmente estará presente o
representante da Confederação Nacional, Paulo Gil Costa, uma
grande liderança do Movimento Municipalista Brasileiro. Nosso
Governador, Aécio Neves, também estará lá, pois é um batalhador
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pelo pacto federativo, com o qual será possível criarmos medidas e
formas justas de distribuição para os Municípios do que se arrecada
neste país, a fim de que o cidadão possa ser melhor atendido e suas
aspirações realizadas.

Desejo bastante êxito ao congresso. Também sou um municipalista,
pois fui Prefeito por três mandatos em minha cidade de Jacuí e
sempre estive engajado nos movimentos populares em prol do
municipalismo. Espero que surjam fortes discussões, capazes de
provocar fortemente nosso governo federal. Também estará presente
nesse congresso o nosso Vice-Presidente, José Alencar, que espero
seja também um intermediário dos sonhos e do clamor dos Prefeitos e
da sociedade municipalista.

Ficamos muito entusiasmados quando se fala em união e em
debate, porque trabalhamos com lideranças muito autênticas, que têm
desenvolvido grandes trabalhos. É o caso do Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios, Sr. Paulo Gil Costa, Prefeito
de uma cidade do Rio Grande do Sul, e do Prefeito Celso Cota, da
cidade de Mariana. Nossa expectativa é muito grande.

Gostaria, ainda, de agradecer ao nosso Governador e de
cumprimentá-lo pelo projeto Fundomic, que levará o celular a todas as
cidades de Minas Gerais.

Na minha região, temos batalhado muito. São Roque de Minas,
Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Jacuí, Bom Jesus da Penha, São
Pedro da União, São Tomás de Aquino e Claraval serão beneficiados.

Trata-se de um projeto importante, pois democratizará ainda mais a
comunicação em nosso Estado. Nesse caso, automaticamente nossa
região será beneficiada.

O Deputado Domingos Sávio também demonstrou sua satisfação,
visto que em Oliveira será inaugurado um posto de saúde, um PSF.
Destaco que na minha região, em virtude de um pedido que fizemos,
vários Municípios, por intermédio do Governador, também receberão
esse benefício. Cito as cidades de Jacuí, São Sebastião do Paraíso e
Itamogi. Agora estamos solicitando e esperamos que esse benefício
chegue a mais vinte e poucos Municípios.

Quando se fala em saúde, a Emenda à Constituição Federal nº 29
representa o grande clamor dos políticos, principalmente dos Prefeitos
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e das lideranças envolvidas com a saúde pública do Estado. Ou seja,
todos fazem uma reivindicação: que se coloque em prática a referida
emenda. Temos a satisfação de contar com essa emenda, mas,
infelizmente, o governo federal não lhe deu a devida importância.

Essa emenda foi criada pelo amigo Carlos Mosconi, o que nos traz
muita satisfação. Hoje ele é parlamentar desta Casa, mas foi autor da
referida emenda, quando Deputado Federal. Isso mostra sua
competência. O que vem desse homem é coisa séria. Ele, como
poucas pessoas deste país, entende de saúde pública. Ele é médico,
sua família tem história. Em Poços de Caldas desenvolveu um grande
trabalho em prol da saúde. Depois também contribuiu para essa área
na região, como Presidente, se não me engano, do Inamps. Em
seguida, como Ministro e como Deputado Federal, fez um grande
trabalho nessa área.

A Emenda à Constituição Federal nº 29 precisa ser aclamada,
efetivada, sua forma já não precisa ser discutida. É preciso agora
pressionar o governo federal, a fim de que ele a efetive, pois somente
assim poderá ocorrer uma melhoria na distribuição dos recursos da
saúde por meio do SUS. Ou seja, assim se poderão atualizar os
valores que são pagos por uma consulta, por um procedimento de
média complexidade e até de alta complexidade.

Hoje a maioria dos hospitais vive em situação de penúria. Essa é a
verdade. Ademais, a maioria dos médicos já não quer trabalhar pelo
SUS, cuja tabela prevê um valor vergonhoso. Se não me engano, uma
consulta pela tabela do SUS não chega a R$3,00. Dessa maneira não
dá para se fazer saúde pública neste país.

Esperamos que a referida emenda seja efetivada por meio da
pressão. Infelizmente, neste país, quando se fala em governo federal,
são tantos projetos e problemas que as coisas só funcionam na base
da pressão.

Precisamos estar unidos e organizados para que clamores como
esse se tornem realidade. Isso não é luxo, mas necessidade. A
verdade é que no Brasil a saúde pública não tem sido tratada como
deveria pelo governo federal. Esperamos que, com essa emenda, isso
ocorra.

Lembremo-nos do exemplo da nossa região; lembremo-nos de
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hospitais importantes, como os das cidades de Passos, São Sebastião
do Paraíso e Guaxupé. Hoje recebi uma ligação da cidade de Juruaia,
onde o hospital está cada vez mais endividado. Ressalto que o
pessoal de lá não é malandro, mas muito sério, dirige a entidade com
respeito e seriedade. Apesar disso, o hospital está sempre no
vermelho. Hoje, então, eles me ligaram e me perguntaram como fazer
para conseguir uma verba para ajudar o hospital, cuja situação
financeira é complicada. Como se sabe, o hospital precisa estar em
atividade para atender à comunidade de Juruaia.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a população de
Juruaia, “Capital da “lingerie””, onde todos os anos há a Femeju, uma
feira de “lingerie”. Na verdade, é uma das festas mais importantes da
região, da qual participam pessoas de todo o Brasil. A cidade tem 8
mil habitantes, mas parece ser muito maior.
  É uma competência fantástica da Associação Comercial, um trabalho
importante dos comerciantes, dos fabricantes, dos lojistas e dos
funcionários, sem os quais não seria possível fazer aquela pujança
que é a cidade de Juruaia. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - 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
263/2007, do Deputado Padre João, ao Projeto de Lei nº 1.015/2007,
do Deputado Weliton Prado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 3 de maio de 2007.
Wander Borges, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do
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Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício financeiro de 2006
foi publicada em essencialidades no “Diário do Legislativo” de
28/4/2007 e distribuída em avulso aos Deputados ontem, dia 2/5/2007.
A Presidência informa, ainda, que o prazo de 10 dias para
requerimento de informações ao Tribunal de Contas será contado a
partir de hoje, encerrando-se na segunda-feira, dia 14.

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 11/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado. Pelo
BSD: efetivos - Deputados Ademir Lucas e Domingos Sávio; suplentes
- Deputados Fahim Sawan e Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo
PT: efetivo - Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado Almir
Paraca; pelo PV: efetivo - Deputado Rômulo Veneroso; suplente -
Deputado Inácio Franco. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
12/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que acrescenta
dispositivo ao art. 157 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Domingos Sávio e Sebastião Costa; suplentes - Deputados
Carlos Mosconi e Arlen Santiago; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro
Nascimento; suplente -  Deputado Gustavo Corrêa; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Ivair
Nogueira; pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente -
Deputada Elisa Costa. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em
2/5/2007, do Requerimento nº 437/2007, do Deputado Weliton Prado;
de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 2/5/2007, do
Projeto de Lei nº 403/2007, do Deputado Sebastião Helvécio; de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em
2/5/2007, do Requerimento nº 418/2007, do Deputado Weliton Prado;
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de Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 2/5/2007,
dos Projetos de Lei nºs 258/2007, do Deputado Mauri Torres,
377/2007, do Deputado Paulo Cesar, 401/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 476/2007, do Deputado Leonardo Moreira, e dos
Requerimentos nºs 438 e 439/2007, da Comissão de Direitos
Humanos; de Segurança Pública - aprovação, na 2ª Reunião
Extraordinária, em 2/5/2007, dos Requerimentos nºs 444/2007, do
Deputado Célio Moreira, e 446/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e do Trabalho - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em
2/5/2007, dos Projetos de Lei nºs 395/2007, do Deputado Antônio
Júlio, 406 e 407/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, 449/2007, do
Deputado Antônio Genaro, 453/2007, do Deputado Roberto Carvalho,
461/2007, do Deputado André Quintão, e 559/2007, do Deputado
Padre João (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei nºs 153 e 154/2007; e, nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Adalclever Lopes, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 789/2003, Neider Moreira (11), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 706, 707 e 1.295/2003,
1.489, 1.490, 1.574, 1.638 e 1.722/2004, 3.348, 3.407 e 3.528/2006,
Weliton Prado (3), solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 84/2006 e dos Projetos de Lei nºs 1.488 e
2.011/2004, e requerimentos contidos nas Mensagens nºs 35 e
36/2007, do Governador do Estado, solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei nºs 3.784 e 3.798/2006, respectivamente.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, mais uma vez,

ocupamos esta tribuna para relatar um fato que está ocorrendo em
Belo Horizonte, referentemente aos reboques. Na última terça-feira,
quando voltava do Aeroporto de Confins, presenciei esse fato. Aliás,
esse aeroporto obteve sua reativação em razão do nosso projeto de
transferência dos vôos. Havia, nesse dia, uma “blitz” na Avenida
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Cristiano Machado. Por curiosidade, parei o veículo e constatei que 18
motocicletas foram apreendidas. Por incrível que pareça, cada
proprietário estava pagando R$157,00, e as motocicletas estavam
sendo conduzidas até o pátio do Detran por um único veículo. Essa
viagem custou nada mais nada menos que R$1.600,00, ou seja, o
ganho foi de R$1.600,00. Portanto, isso se tornou uma indústria.

Mais uma vez, ocupo a tribuna para pedir a esta Casa que interceda
junto ao Detran no tocante ao valor das diárias cobradas nos pátios.
Numa mesma cidade não pode haver um pátio com preços diferentes.
A BHTRANS cobra um preço, e a Polícia Militar outro. O preço do
reboque cobrado pela BHTRANS, que é administrada pela Prefeitura,
é um; o preço cobrado pelo governo do Estado, pelo Detran, é muito
maior.

Sr. Presidente, esta Casa deve tomar uma providência. Se o
cidadão não consegue pagar seu IPVA, também não conseguirá
pagar a diária de seu carro apreendido. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, criada há 10 anos e
caminhando para o 11º ano, o cidadão não conseguirá pagar o valor
dessas diárias. Peço que providências sejam tomadas com urgência.
Tivemos oportunidade de discutir esse assunto na Comissão do
Trabalho e encontramos irregularidades. O preço cobrado é um
absurdo, e até hoje nada foi feito. O governo do Estado e a diretoria
do Detran até hoje não fizeram nada. Esta Casa deve, portanto, tomar
providências, pois é um absurdo o preço cobrado com os reboques do
Estado.

A cada dia que passa, acredito mais no Brasil. É até chato falar isso,
mas é verdade. Um País onde estouram problemas há um ano, e eles
permanecem. Fecharam-se os bingos, o Valdomiro deu dinheiro ao
Lula, caiu o Zé Dirceu, quase jogando o Presidente no chão. Dois
anos depois, estoura novamente o problema do jogo. Aliás, o jogo
quase jogou o Presidente Lula no chão e jogou o Zé Dirceu no chão.
O Deputado Irani Barbosa sempre afirmou que há Juízes vendendo
sentenças e liminares. O Deputado Irani Barbosa nunca teve bola de
cristal, mas sempre afirmou que havia Juízes vendendo sentenças, e
ninguém nunca disse nada. O bingo quase jogou no chão o
Presidente da República e até Ministro, que foi Deputado naquela
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época. Nós, da CPI dos Bingos, também colocamos 12 empresários
na cadeia. Assim lembrava hoje o Deputado Durval Ângelo. E, agora,
isso está acontecendo com Promotor, Juiz e Desembargador. Será
que não está na hora de legalizar o jogo? O jogo legalizado é aquele
que paga impostos. Estamos vendo bingos funcionando em Belo
Horizonte sem pagar nenhum centavo de impostos por isso. Os
bingos estão fechados, e as máquinas de caça-níquel estão por toda a
cidade de Belo Horizonte, nas padarias e nos bares. Antigamente, o
menino jogava o troco do pão nessas máquinas, e hoje ele está
jogando o dinheiro do próprio pão. A juventude do País está ficando
viciada nessas maquininhas encontradas nos bares e nas padarias.
Elas estavam localizadas no Centro da cidade, mas a polícia deu uma
batida, e elas foram remanejadas para os bairros. Todos os bairros
estão infestados delas. Nesta semana, a Rede Globo de Televisão
não falou mais nada sobre bingo ou sobre máquina, por isso vou
solicitar às redes de televisão que façam um levantamento do que
está acontecendo em Belo Horizonte, o que é um absurdo.

Para concluir, Sr. Presidente, ou a Polícia Militar toma providência
ou, do contrário, continuam falando que a referida polícia está
recebendo dinheiro de bicheiro, de “maquineiro” e de “bingueiro”. Está
na hora de a polícia mostrar que não tem “rabo preso” com bicheiro,
“maquineiro” e “bingueiro” nenhum. Está na hora de ela começar a
prender. Aliás, se a polícia quiser, ela acaba com o jogo. Se não
legaliza, então tem de acabar. Se a polícia autorizar cada policial de
Minas Gerais a sair com o selo lacrando as máquinas e deixando-as
em poder de seus proprietários, como fiéis depositários, essa
desculpa de não ter um lugar para onde levá-las acabará.

Fórmula tem, mas insistem em dizer que essa história dos bingos
não tem fim porque a polícia está levando dinheiro. É muito ruim
repetir isso aqui, ou seja, que a polícia está levando dinheiro para
deixar que o jogo continue. Já estava esquecendo-me de dizer que o
jogo, em Minas, já jogou até o Procurador Decat no chão. O Deputado
dizia aqui que Juiz e Desembargador estavam levando dinheiro em
troca de sentença, e é exatamente o que vemos hoje pelos órgãos de
imprensa. Então, se a polícia quiser acabar com o jogo de máquina
em Minas Gerais, ela acaba. E eu vou dar a solução: basta que cada
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policial saia com os lacres, faça a apreensão e deixe as máquinas no
próprio estabelecimento, como fiel depositário. Mas, se tirarem o lacre,
aí sim, os responsáveis irão direto para a cadeia. Cadeia é feita para
bandido, e, se fizerem isso, automaticamente, virarão bandidos.

Sr. Presidente, ou legalizam ou resolvem o problema de forma muito
simples, o que não podemos mais é conviver com o que está aí.
Quantas vezes, nesta Casa, atendemos telefonemas de cidadãos
denunciando que existem bingos abertos. Por que denunciar para a
Assembléia, por exemplo, para o gabinete do Deputado Alencar da
Silveira Jr. ou para o gabinete da Presidência legislativa? O correto
seria denunciar para o Ministério Público. Onde estão os donos da
verdade do Ministério Público? Onde está o crime organizado, que,
aliás, está organizado aqui, em Belo Horizonte, hoje.

Segundo o jornal, o crime organizado está tendo um encontro
organizado hoje, em Minas Gerais. O crime organizado, ou melhor, o
Ministério Público, que combate o crime organizado e que está
organizando um encontro aqui, falará o que para os Promotores do
resto do País? “Olha ali a maquininha funcionando, o bingo
funcionado. Muito bonito”. O que dirá o Ministério Público da nossa
Belo Horizonte? Com certeza, que os bingos estão funcionando da
forma como vêm funcionando em todos os Estados. É isso que vai
acontecer. É hipocrisia achar que o jogo não existe. Para acabar com
ele, basta fiscalizá-lo. Do contrário, vamos legalizá-lo.

Segundo o jornal, um bingo está rendendo, para o seu dono,
R$50.000,00 por dia. Sabem por quê? Porque ele não paga imposto.
É isso - R$50.000,00 por dia - que ganha um proprietário de um bingo,
uma pessoa que não paga um centavo de imposto.

Fiz meu Imposto de Renda e constatei que terei de pagar
R$23.000,00. Além de tudo o que me tiram, precisarei pagar mais
R$23.000,00. Quem paga está sendo penalizado por quem não paga.

Quero lembrar que o jogo ilegal atende a poucos. Se o jogo está
dando R$50.000,00, sabem o que vai para os cofres? Nenhum
centavo.

Estou apresentando um projeto para estadualizar o jogo de bingo
em Minas Gerais. Quero deixar bem claro que o bingo legalizado e
estadualizado afastará as pessoas da marginalidade, porque, para
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entrar numa casa, será preciso apresentar o documento de identidade
e o CPF. As cartelas terão de ser emitidas pela loteria e adquiridas
nela. Se quisermos, Sr. Presidente, podemos regularizar essa
atividade com seriedade. O que não pode é ficar como está.

Estão dizendo que a polícia está levando dinheiro, o que é verdade.
Mas não podemos aceitar isso, porque a polícia mineira é a mais
respeitada do Brasil. Quero ver se a Polícia Militar tem peito mesmo
para prender essas maquininhas que estão aí ou se a Polícia Civil vai
agitar. Isso vai calar a boca de quem diz que a Polícia Militar está
levando dinheiro. Tenho a certeza que o seu Comando-Geral vai calar
a boca de muitos. Obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Padre João - Farei uma comunicação que considero
importante. Por isso, será necessário utilizar a TV Assembléia para
partilhar a nossa alegria.

Antes de iniciar minha fala sobre o dia de ontem e o ato importante
ocorrido nesta manhã, em Itaici, concederei aparte à nossa Líder,
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Obrigada, Deputado Padre
João. Cumprimento a Mesa, presidida pelo Deputado Wander Borges.

Falarei brevemente, para partilhar com o Deputado Padre João os
momentos vividos dias passados, especialmente em relação ao II
Encontro dos Movimentos Sociais Mineiros, ocorrido da segunda-feira
à quarta-feira desta semana, reunindo vários movimentos sociais em
Minas Gerais.

Ontem, foi um momento que a Assembléia Legislativa pôde
acompanhar, no Salão Nobre, um momento histórico. Representações
dos movimentos que participaram desse encontro de três dias vieram
entregar, aqui, 130 mil assinaturas do projeto - repito, histórico - de
iniciativa popular.

No ano passado, já havia um projeto de lei, de autoria dos
Deputados Padre João e Rogério Correia, em que se propunha a
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isenção da tarifa de energia elétrica para as famílias mais pobres de
Minas Gerais, na ordem de 100kW por mês, incluindo nessa proposta
as famílias que fazem parte dos programas sociais em Minas Gerais,
especialmente as que estão no programa Bolsa-Família. Há, nesse
programa, Deputado Padre João, 1 milhão de famílias, e mais 500 mil
nos demais programas sociais.

Registro, então, esse momento histórico e importante, quando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e vários
Deputados receberam das mãos de lideranças dos movimentos
sociais essa coleta de assinaturas.

Quando construímos a unidade da luta popular e dos movimentos
sociais, defendemos, com eles, algumas bandeiras fundamentais,
entre elas, a independência nacional e a soberania dos povos; uma
reforma no sistema político que garanta o direito à população de
efetivamente participar sobre os rumos do País; a aceleração da
reforma agrária; a democratização da posse da terra; mais direitos
sociais, especialmente a isenção de 100kW por mês para as famílias
de baixa renda, e um projeto novo para Minas e para o Brasil do ponto
de vista da luta do campo popular e democrático.

Parabenizo o Deputado Padre João e sua equipe, que estiveram
presentes nessa luta, bem como os Deputados André Quintão e Carlin
Moura e o ex-Deputado Laudelino Augusto. Enfim, a nossa bancada
fez-se presente das mais diversas formas: uns, nos encontros; outros,
recebendo os participantes.

Registro a alegria de mais esse passo da luta popular em Minas
Gerais e também o compromisso da Bancada do PT de contribuir para
a formação da consciência, da cidadania, da participação e da luta
populares.

Tenho a certeza, Padre João, de que, impulsionada pela
organização do nosso povo, a Assembléia será sensível ao
desarquivamento do projeto. E tenho a convicção de que haverá, da
parte dos nossos Deputados e do nosso Governador, sensibilidade
para avaliar essa proposta.

Em outros Estados do Brasil, já houve a redução na tarifa de energia
elétrica. A nossa é a mais alta do Brasil, penalizando, profundamente,
a nossa população.
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Se de um lado os programas sociais estão apontando a mudança, a
melhoria da qualidade de vida das pessoas; por outro, as pessoas
estão sendo penalizadas pelas tarifas da Cemig e da Copasa.

Parabéns por seu trabalho, por sua luta, principalmente pela
coragem, pela determinação e pelo II Encontro dos Movimentos
Sociais.

Realmente foi um momento histórico. Estamos falando de 130 mil
assinaturas em Minas homenageando D. Luciano, uma das pessoas
mais importantes da nossa Igreja, comprometida com os mais pobres.
Estendemos a homenagem a toda a sua família e a toda a
comunidade de Mariana. Por onde passou neste país, deixou a marca
da justiça e da luta social. Muito obrigada.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputada Elisa Costa. Na
verdade, é o primeiro projeto de iniciativa popular. Não houve
nenhuma vaidade, não quero me vangloriar deste Deputado. Uma vez
que já tramitava na Casa um projeto, poderia simplesmente ter pedido
o desarquivamento, mas achamos de tamanha importância a iniciativa
popular, que não o fizemos, a fim de que fosse um projeto de iniciativa
popular. A Constituição exige 10 mil assinaturas, mas os movimentos,
as igrejas - houve a participação de igrejas evangélicas - trouxeram
mais de 130 mil. Já eram suficientes 10 mil. Isso mostra a expectativa
da sociedade mineira, sobretudo os mais pobres, de ter garantido e
assegurado o direito à energia elétrica.

Isso é muito questionado por alguns governos, Deputados,
imprensa. E o impacto financeiro? Temos de ver primeiro o impacto na
vida de uma família que às vezes tem um jovem estudante que
trabalha durante o dia e estuda à noite, que tem um idoso em casa,
além de outros benefícios que a energia elétrica traz, como o uso da
geladeira, da televisão, do rádio, ou seja, eletrodomésticos em geral.
Muitas famílias são privadas desse direito, pois não têm como pagar a
energia elétrica. O projeto prevê a garantia da gratuidade de 100kW
de energia elétrica. Se a família gastou 200kW, pagará apenas
100kW; se gastou 300kW, pagará 200kW. É uma maneira de o
cidadão não abrir mão dos seus direitos, como alguns vêm fazendo:
deixam de comprar um alimento, verduras, legumes, comprometendo
a segurança alimentar, deixam de comprar até um medicamento para
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pagar a sua conta de energia, que é altíssima.
É importante destacar que esse projeto de lei de iniciativa popular

receba o nome de D. Luciano. Se ele estivesse aqui, conosco, sua
presença física, justamente ontem, estaria fazendo 31 anos de
sagração episcopal. Ainda não tivemos a presença dos bispos da
CNBB, pois estão na Conferência da CNBB. Temos a alegria e
pudemos partilhar com o Brasil todo, ontem, a homenagem que a
Conferência fez a D. Luciano, em Itaici. Todos os bispos do Brasil, até
mesmo os eméritos, dedicaram uma noite dessa Conferência para
homenagear D. Luciano, a quem queremos homenagear.

D. Luciano era filho de Cândido Mendes de Almeida e Emília Mello
Vieira Mendes de Almeida. Iniciou seus estudos na Companhia de
Jesus, no Rio de Janeiro, terminando o Ensino Superior em Roma. Foi
sagrado bispo no dia 2/5/76. Foi bispo auxiliar em São Paulo, de 1976
a 1988, assumindo a Arquidiocese de Mariana em 1988 até 2006,
quando veio a falecer em 27/8/2006. Ainda foi Secretário da CNBB de
1979 a 1987, Presidente da CNBB de 1987 a 1994, Vice-Presidente
da Conferência Episcopal Latino-Americana - Celam - e membro da
Comissão Brasileira de Justiça e Paz por um longo período. Fez um
trabalho notável em defesa da democracia, da paz, da causa
indígena, da criança e do menor. Destemido e terno, jamais abdicou
da luta em favor dos pobres e da justiça social.

Ontem tivemos a 45ª Assembléia Geral da CNBB, e foi realizada a
sessão solene, às 20 horas, sobre o legado de D. Luciano e D. Ivo
Lorscheiter, ex-Presidente da instituição. Ontem também nesta Casa,
como já o disse a Deputada Elisa Costa, foi entregue projeto de lei de
iniciativa popular com mais de 130 mil assinaturas. Esse projeto leva o
nome de D. Luciano e garante a isenção de 100kW/hora por mês
sobre o consumo de energia elétrica.

Os movimentos sociais de todo o Estado, reunidos nesta Capital, no
II Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, desde domingo até
ontem, debateram assuntos importantes para o desenvolvimento do
País. Estiveram nesta Casa, juntamente com o Pe. Januário, da Ação
Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o
Presidente da Regional do Leste II, da CNNB, D. Célio de Oliveira
Goulart, Bispo da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito
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Santo; o Pe. Paulo Barbosa, da Arquidiocese de Mariana; e a sobrinha
de D. Luciano, Cecília, para entregar ao nosso Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, esse importante projeto de lei. Contamos com a
dedicação de todos para que sua aprovação seja uma realidade e
para que o pobre continue a ter acesso à energia elétrica.

Como já disse, a 45ª Assembléia da CNBB está ocorrendo em Itaici,
de 1º a 9/5/2007, com o tema “Rumo à conferência de Aparecida”. Em
Aparecida será realizada a V Conferência do Episcopado Latino-
Americano e Caribenho, de 13 a 31/5/2007. Alguns Deputados desta
Casa estarão presentes na cidade, representando a Assembléia
Legislativa, durante a vinda do Papa Bento XVI, que estará presente
na abertura da Conferência, cujo tema será “Discípulos e missionários
de Jesus Cristo para que Nele nossos povos tenham vida. “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida””.

Vários outros temas serão abordados, e é importante destacar que
os grandes avanços que tivemos na Igreja vieram dessas
conferências, que influenciaram toda a Igreja Católica do mundo. A
primeira conferência latino-americana ocorreu no Rio de Janeiro, mais
tímida, mas sua importância foi ter iniciado o processo. Depois, houve
outras em Medellín, Puebla - com uma presença muito forte, um
grande avanço - e Santo Domingo, onde o relator foi D. Luciano, que
foi tido por muitos Bispos como alguém que conseguiu garantir muitas
coisas boas no relatório final, devido à sua ação.

Sempre fico constrangido em trazer para a tribuna assuntos
religiosos, graças à minha atuação como Deputado e minha ação
política, mas é importante destacar o compromisso da Igreja na
questão social e política por meio de seus temas, embora alguns
afirmem que religião e política não devem misturar-se, como se a
religiosidade fosse algo externo, como uma roupa que se coloca. Eles
não conseguem compreender que a religiosidade, se for de fato
autêntica, deve ser expressada em todas as nossas ações do
cotidiano, onde quer que estejamos. Essa é a coerência da fé que se
professa com a ação profissional, seja qual for a profissão.

Destacarei alguns pontos que serão debatidos na V Conferência
Latino-Americana e Caribenha. (- Lê:)

“1 - Sociedade e Igreja na atualidade. Sociedade: sistema
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econômico e mundo globalizado; questão ecológica, em especial a
Amazônia; questões de gênero; povos indígenas e afro-descendentes.
Igreja: tradição latino-americana; identidade e contribuição para a vida
de nossos povos”. A religião que não se preocupa com a qualidade de
vida do seu povo é uma falsa religião. (- Lê:)

“2 - Jesus Cristo, Reino e discipulado. Um encontro vivo com Jesus
Cristo para o discipulado. Experiência cristã, pessoal, que leve a um
compromisso missionário. O primado da Palavra de Deus e do Reino.
Mística de comunhão.

3 - Igreja e missão. A Igreja é missionária na América Latina e
Caribe hoje. A família formadora da fé dos novos discípulos. Os
ministérios leigos; diaconal, presbiteral e suas perspectivas. A
Eucaristia como centro da comunidade e o ministério ordenado. A
Virgem Aparecida, discípula e missionária, e o rosto dos povos da
América Latina e do Caribe.

4 - Desafios e diretrizes pastorais. Os novos desafios da
globalização: incidências antropológicas, religiosas e culturais.
Questões em torno de vida, família, moral sexual, ética e bioética.
Integração latino-americana e caribenha. As novas comunidades de
vida na Igreja. A presença dos cristãos na sociedade - na política, no
mundo profissional. Os ministérios - ordenados e não ordenados -
numa Igreja de comunhão e participação. Nosso relacionamento com
Roma. A auto-sustentação da Igreja numa economia de comunhão. A
pastoral urbana: a cidade, seus novos sujeitos sociais e eclesiais e as
periferias. A pastoral midiática - comunidade real-virtual. A pastoral da
mobilidade humana e das migrações. O diálogo ecumênico, inter-
religioso e cultural.

5 - Opções básicas da Igreja na América Latina e no Caribe. A
opção pelos pobres e pelos jovens no contexto do terceiro milênio; as
CEBs como opção criativa de ser Igreja na América Latina e Caribe.

6 - A proposta da missão continental. Em comunidades vivas: a
formação da comunidade como ‘casa e escola de comunhão’. A
religiosidade popular e sua força evangelizadora. A formação dos
leigos em vista do seu protagonismo na evangelização”.

Sr. Presidente, partilho, ainda, nossa grande alegria hoje pela
manhã, quando em Itaici, São Paulo, D. Geraldo Lyrio Rocha foi eleito
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o novo Presidente da CNBB. Tê-lo como Arcebispo já nos dava muita
alegria, pois ele tem com clareza a convicção da importância do
entrosamento de fé e vida, e não de uma dicotomia fé e vida. Assim,
sua eleição, com 92% dos votos, trouxe-nos ainda mais alegria.
Primeiro, tivemos D. Luciano como Arcebispo de Mariana e Presidente
da CNBB, e agora temos o novo Arcebispo, que, no dia 23 de junho,
tomará posse.

Nossa alegria se deve a sua pessoa, sua consciência pastoral e sua
convicção religiosa nessa integração que destaquei entre a fé e a
vida. Como pastor, a pessoa deve estar comprometida com a busca
da garantia da qualidade de vida do seu povo. O autêntico e
verdadeiro pastor não está a serviço de almas, mas do ser humano na
sua totalidade. Essa é nossa grande alegria.

D. Geraldo Lyrio, seja bem-vindo, e que tenha muita graça e força
de Deus à frente da Arquidiocese de Mariana, sobretudo nesse
compromisso com todo o Brasil. Nossa expectativa é a de que a Igreja
Católica no Brasil reafirme seu compromisso social de fé e vida, o
qual, infelizmente, está um pouco esquecido, ou com presença
intimidada. A CNBB tem um papel religioso e político importante junto
aos governos para exigir que utilizem os recursos públicos para
garantir a eficiência das políticas públicas e que estejam sempre
atentos para dar qualidade de vida a seu povo.

Encerro externando minha alegria e expressando o desejo de um
feliz pastoreio e de um mandato de êxito à frente da CNBB. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente Deputado Wander
Borges, ex-Prefeito de Sabará, companheiro de tantas caminhadas, é
uma honra pronunciar-me em reunião presidida por V. Exa., um dos
mais talentosos administradores e homens públicos de Minas Gerais,
de quem muito deve-se orgulhar o povo de Sabará e das demais
cidades que o trouxeram a este Parlamento mineiro.
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Nossa alegria de cumprimentá-lo contrapõe-se à nossa tristeza de
informar que está chegando a Belo Horizonte a Comissão de Saúde
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, presidida pelo nobre
Deputado Carlos Mosconi, que, com os Deputados Carlos Pimenta,
Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, esteve em Teófilo Otôni apurando as
denúncias surgidas das auditorias dos governos estadual e federal no
sistema público de saúde da Capital regional de Teófilo Otôni.

Trata-se de lamentável episódio na história do nosso Município,
onde o sistema de saúde foi desmantelado e pessoas estão morrendo
à míngua, sem a devida assistência médica e sem medicamentos.

O que mais causa estranheza nesse episódio é que, tão logo
anunciaram a visita da Comissão de Saúde, carros do governo federal
chegaram a Teófilo Otôni transportando remédios que não existiam
nas prateleiras. Estando lá, pedi à patrulha rodoviária federal que
anotasse as placas. Em uma cidade que há dois anos sofre com o
problema de falta de medicamentos e que fechou sua fábrica que
produzia 42 tipos de remédios, na véspera da visita dos Deputados da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de repente, surgem carros
com placas do governo federal trazendo os remédios na última hora.

Interessante verificar que, ao chegarem ao Aeroporto Juscelino
Kubitschek, em Teófilo Otôni, primeiramente os Deputados foram
convidados a ir ao salão de recepção da Prefeitura para bater um
papinho com a nossa Prefeita. Essa foi uma tentativa de amortecer a
visibilidade da desgraça que se abateu sobre a nossa terra.

Devo, neste momento, prestar uma homenagem a alguns
Vereadores de Teófilo Otôni, o Presidente da Câmara Northon Neiva,
o Vereador Dedeu, a Vereadora Mila, o Vereador Rômulo Barreiros, o
Vereador Taquinha e o Vereador Vânio Amaral, por não permitirem
que se impedisse a visita dos Deputados ao hospital municipal, que
está fechado, e ao pronto-socorro, superlotado, com doentes em
macas e camas espalhadas à espera de um médico caridoso. No
pronto-socorro municipal, havia apenas um médico.

Meu agradecimento penhorado aos Vereadores, que, com sua
interferência, ao chegarem ao gabinete da nossa Prefeita,
possibilitaram que os nossos Deputados fizessem a visita a que se
propuseram por meio da Comissão de Saúde.
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Respeitamos muito o poder constituído, a Prefeita da nossa terra,
uma mulher que, ao longo de muitos anos, de quatro mandatos,
esteve nesta Assembléia, convivendo com os colegas Deputados.
Vários desses Deputados confidenciaram-me que ela era uma boa
parlamentar, que falava muito bem e propunha belos projetos,
apresentando solução para todos os problemas. Mas é preciso fazer a
diferenciação entre o que se fala e o que se faz, entre o ato e a
palavra, pois, como administradora do nosso Município... Como disse
publicamente o Deputado Carlos Pimenta: “Prefeita, o problema de
gestão aqui é grave”. É grave na medida em que não se tem outra
saída a não ser pedir que o Poder Judiciário interfira, porque o SUS só
é bom quando há boa gestão. Os recursos são parcos em qualquer
parte deste país, mas, se soubermos administrá-los, teremos as
condições para fazer com que as coisas funcionem a contento.

Então, Deputado Luiz Tadeu Leite, o senhor, que convive comigo há
tanto tempo, que sabe da nossa dedicação e sobretudo da nossa
determinação em aplicar os recursos públicos da melhor maneira
possível, não foi a Teófilo Otôni; aliás, não fomos a Teófilo Otôni. O
senhor não foi porque sua terra é Montes Claros. E eu não fui
exatamente porque minha terra é Teófilo Otôni; então, para deixar que
os Deputados Carlos Pimenta, Carlos Mosconi, Doutor Rinaldo e Ruy
Muniz pudessem apreciar, com absoluta imparcialidade, o formidável
desastre administrativo e o comportamento desumano da Prefeitura
de Teófilo Otôni em relação às famílias mais carentes, que estão sem
remédio, sem médico, sem hospital, morrendo à mingua nas portas
dos ambulatórios. Todo o mundo sabe que o SUS paga apenas
R$2,74 por uma consulta, mas, na minha terra, as pessoas pagam
R$10,00 para alguém ficar na fila e conseguir consultar. Esse é o
absurdo com o qual convivemos hoje em Teófilo Otôni.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
estava em meu gabinete ouvindo V. Exa. desde o início de seu
pronunciamento e não contive o ímpeto de vir até aqui. Gostaria que
este Plenário estivesse cheio, para que todos pudessem ouvir o que
V. Exa. diz, mas tenho a certeza de que, por meio da TV Assembléia,
nos seus lares, o povo mineiro está acompanhando o seu
pronunciamento.
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V. Exa. fala do que conhece, pois foi Prefeito de Teófilo Otôni por
duas vezes. V. Exa. convive com os problemas de uma cidade de
porte médio, que tem as suas mazelas e os seus sofrimentos, mas
jamais a saúde nessa cidade esteve numa situação tão
desesperadora.

Estamos tendo esse relato não só de V. Exa., mas de munícipes e
lideranças da cidade e da região. Teófilo Otôni congrega diversas
cidades menores a seu redor, que dependem da qualidade da
prestação de serviços de saúde. Se a saúde em Teófilo Otôni vai mal,
as cidades em volta sofrem. Mas isso não é, infelizmente, privilégio de
Teófilo Otôni. Cidades como Montes Claros - cidade onde fui eleito
com mais de 36 mil votos, sendo Deputado majoritário - também
vivem o caos da saúde pública, com a falta até de formulários para
preencher uma consulta nos postos de saúde. Até dipirona,
medicamento básico, tem faltado, em que pese a o Município de
Montes Claros - parece-me que assim como Teófilo Otôni - estar
arrecadando de R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00 por mês do
Sistema Único de Saúde, para investir em saúde. E não se
compreende, Deputado, como cidades como Montes Claros e Teófilo
Otôni, em que são arrecadados e destinados milhões apenas para a
saúde pública, não têm a assistência médica mínima adequada. Os
atendimentos especializados, Deputado Getúlio Neiva, costumam ser
marcados com seis meses de antecedência, e muitas enfermidades,
como sabemos, não podem esperar tanto tempo. Mas o cidadão não
tem outra opção.

Para quem tem plano de saúde e condição financeira, isso é risível.
A pessoa paga o plano, vai ao hospital e é atendida prontamente. Mas
os mais humildes, os desvalidos, os hipossuficientes, os mais pobres
irão morrer por falta de assistência.

De tal forma que transformo seu pronunciamento, nobre Deputado
Getúlio Neiva, em um clamor, um grito dos mais pobres, um apelo
patético para que haja uma solução maior, mais ampla, em favor de
uma saúde melhor em Teófilo Otôni. E agrego ao caso de Teófilo
Otôni o de Montes Claros, onde os postos de saúde também estão
atendendo minimamente, os atendimentos especializados não têm
sido feitos, e os Municípios arrecadam uma verba que ninguém sabe
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como está sendo gasta.
Quero agradecer a V. Exa. a generosidade de permitir esse aparte.
O Deputado Getúlio Neiva - O aparte de V. Exa. enobrece o meu

discurso, enaltece a nossa relação e, sobretudo, faz valer a verdade
da miserabilidade das cidades irmãs de Montes Claros e de Teófilo
Otôni, Capitais do Norte e do Nordeste mineiros - regiões mais pobres
de Minas -, onde há apenas 8% do PIB mineiro, em quase 40% do
território. Somos irmãos de tristeza e desgraça, mas gostaríamos de
continuar amigos, para sermos irmãos na bonança, no crescimento de
nossa região.

Gostaria de conceder um aparte ao nobre Deputado Pastor
Vanderlei Miranda, muito ouvido em minha cidade, no canal 23, TV
Rede Super. Antes de dar-lhe a palavra, aproveito para transferir-lhe
um abraço do seu amigo Tarik, empresário da Layla Confecções, da
minha terra, com quem estive anteontem e que mandou um caloroso
abraço para a sua velha amizade.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado, nobre
colega de Bancada, brilhante parlamentar do PMDB, Deputado
Getúlio Neiva.

Aproveito o ensejo para retribuir esse abraço que me é trazido por V.
Exa., de Teófilo Otôni, do meu amigo Tarik Salim El Aouar,
companheiro e amigo de muitos anos. Quero também mandar um
abraço à população de Teófilo Otôni.

Deputado Getúlio Neiva, o assunto que V. Exa. aborda deve, todos
os dias, pautar os discursos desta tribuna. Acredito que V. Exa., assim
como eu, os outros Deputados e Deputadas desta Casa e também a
população que, de certa forma, tem acesso e condições de pagar um
plano de saúde, não temos a dimensão do caos que é o serviço
público de saúde no Brasil como um todo.

Enquanto V. Exa. falava e enquanto ouvia o aparte do nosso
companheiro de bancada, eu me lembrava de uma reportagem
recente sobre o caos da saúde da Capital federal, onde se imagina
não haver nenhum problema, porque lá é o centro dos acontecimentos
políticos e da administração do Brasil. No entanto, foram mostradas
pessoas doentes nos corredores recebendo medicação e, o que é
pior, vasilhas com resto de comida no chão, que era a mesa daquelas
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pessoas, infelizmente. Cidades como Teófilo Otôni, Montes Claros e
Belo Horizonte, que são cidades-pólo, que atraem para elas um
grande número de pessoas, as quais dependem do serviço de saúde,
precisam de atenção especial.

Usando a figura de João Batista, quero crer que esta Casa precisa
ser a voz do que clama no deserto, desse deserto que tem sido a
saúde no Brasil. Portanto, V. Exa. está de parabéns. Empresto minha
voz e faço coro com V. Exa. em favor, principalmente, dos menos
favorecidos da nossa nação, que passam meses numa fila de espera
por uma consulta. Alguns deles, infelizmente, chegam ao óbito porque
o dia da consulta não chega nunca. Existem casos de pessoas que
estão aguardando até por três anos. Convém lembrar aqui, por
exemplo, aqueles que têm problemas de obesidade e que precisam
da cirurgia de redução de estômago, que estão fazendo apelos e
sacrifícios, num grito pelo atendimento.

Com a remuneração que os nossos profissionais da saúde recebem,
com o que o SUS paga ao sistema de saúde como um todo,
dificilmente teremos serviços de saúde com qualidade. Portanto, V.
Exa. está de parabéns pela inteligência e pela maneira clara como
trata o tema. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - O que é mais estranho, Deputado
Vanderlei Miranda, é que o governo do Estado, no primeiro mandato
do Governador Aécio Neves, investiu mais de R$10.000.000,00 em
Teófilo Otôni, para suplementar a verba do SUS. Existem
R$1.200.000,00 retidos à disposição da Prefeitura para reformar e
reequipar o hospital municipal que a Prefeitura fechou. Não há
prestação de contas, por isso não há recebimento do dinheiro.

Imaginem V. Exas. que temos de agradecer, em Teófilo Otôni,
penhoradamente, ao Governador, pois tudo que é possível fazer, por
parte do Estado, está sendo feito. Vejam, há R$15.000.000,00
destinados à construção de uma nova barragem para garantir água
para abastecimento para nossa cidade pelos próximos 100 anos. Há
R$26.000.000,00 disponíveis para construção da estação de
tratamento de esgoto de Teófilo Otôni. Está em andamento a obra de
construção de um novo presídio, com 200 vagas, que tirará a velha
cadeia do Centro da cidade.
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O governo tem investido não só na cidade, mas nas estradas que
dão acesso à cidade. São nove estradas asfaltadas, que dão acesso a
Teófilo Otôni de várias cidades da região. Uma delas sai de Teófilo
Otôni, passa por Pavão e chega a Águas Formosas, que liga nove
Municípios. Devemos agradecer os investimentos que o governo tem
feito em Belo Horizonte.

Curiosamente, a gestão de saúde em nosso Município, inicialmente,
foi feita por alguém de Ipatinga, que não sabia nada da nossa cidade.
Se ele fosse solto na Praça Tiradentes, não conseguiria chegar à
Rodoviária para ir embora. Esse cidadão chegou lá com a
megalomania da riqueza de Ipatinga, e todos sabem que a renda “per
capita” desse Município é 15 vezes maior que a de Teófilo Otôni. Em
Ipatinga há dinheiro. Com aquela megalomania, ele chegou e explodiu
o sistema de saúde. A Prefeitura, que tinha 2 mil empregados,
contratou 1.155 nos primeiros 60 dias de mandato. Arrebentaram com
a nossa estrutura.

Quem está pagando por isso? O povo mais pobre, que acreditou
que teria vez no governo do PT. Nos Distritos e nos povoados, quem
mais sofre na porta dos hospitais, dos ambulatórios e dos postos de
saúde, em virtude da falta de médicos? Exatamente os que
acreditaram em uma mudança para melhor. Na verdade, a situação
piorou, pois houve uma mudança contra o espírito cristão. Diante
disso, o que vemos é desumanidade e destruição.

Fala-se na cidade que nossa Prefeitura mais parece um cavalo de
Átila: onde pisa não nasce grama. A situação é terrível, porém não
quero ater-me a ela.

Ao mesmo tempo em que homenageio os Deputados Vanderlei
Miranda e Wander Borges, que comigo assinaram o requerimento,
informo ao povo de Teófilo Otôni que solicitamos uma homenagem
especial, a ser realizada dia 27/11/2007, para comemorar os 200 anos
de nascimento do grande e notável brasileiro Teófilo Benedito Otôni.

Enviei aos gabinetes dos parlamentares o livro “Síntese”, resumo da
vida de Teófilo Benedito Otôni, de quem muitos já ouviram falar, mas
não sabem direito quem foi.

Teófilo Benedito Otôni foi citado aqui, durante nossa posse, pelo
Governador do Estado, como um dos três maiores mineiros e
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brasileiros. Ele nasceu no Serro. Por incrível que pareça, nossa
memória histórica é muito falha.

Vejam quem foi Teófilo Otôni na área política: Deputado Provincial
por Minas Gerais de 1835 a 1838; Deputado-Geral de 1838 a 1841, de
1845 a 1848 e de 1861 a 1863; e Senador por Minas Gerais de 1864 a
1869. Quem foi esse cidadão? Um visionário, um homem que
enxergava longe.

A região de selva mais inóspita de Minas Gerais era a compreendida
entre Minas Novas, já parcialmente desbravada pelos procuradores de
esmeraldas, e o Rio Doce, que, através de sua foz, já havia sido
alcançado. Nesse entremeio, ou seja, entre Minas Novas e o Rio
Doce, a região era constituída por uma selva inóspita, habitada pelos
botocudos, pelos maxacalis e pelos crenaques. Esses índios eram
bravos, e a selva, perigosa. Na época, Teófilo Otôni participava da luta
pela implantação da República no Brasil. No Serro, ele criou o jornal
denominado “Sentinela do Serro”.

Para se ter uma idéia do potencial fantástico desse homem, basta
lembrar que sua influência política chegou ao Rio de Janeiro, onde os
grandes jornais reproduziam editoriais. Cansado de lutar contra o
Império, decidiu afastar-se da vida pública e, já com uma visão
diferenciada, iniciou a vida empresarial. Em 1846, ele e seu irmão
Onório montam no papel uma companhia de navegação e colonização
do Vale do Mucuri, lançam ações na Bolsa do Rio de Janeiro, pedem
empréstimos aos ingleses e embrenham-se na mata inóspita. A partir
dessa atitude, construíram a primeira rodovia de penetração no
território brasileiro. Às margens do Rio Todos os Santos, afluente do
Rio Mucuri, fundaram a primeira cidade planejada da história de Minas
Gerais. Traçaram a Rua Direita, a primeira rua, locaram os primeiros
estabelecimentos comerciais, para que o local se transformasse em
um grande empório comercial.

Deputado Vanderlei Miranda, o mais importante foi a visão desse
homem. A escravatura só iria ser eliminada do Brasil em 1888, mas,
em 1854, Teófilo Benedito Otôni colocou anúncios nos jornais da
Europa para importar colonos livres. Ele era antiescravocrata. Então,
coloca anúncio para trazer colonos livres para povoar aquelas matas
inóspitas do Vale do Mucuri.
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Chegaram à cidade colonos belgas, suíços, italianos. Quem apanha
uma lista telefônica de Teófilo Otôni hoje ainda se estranha com uma
imensidade de nomes italianos, franceses, belgas, e até chineses, que
vieram, um pouco mais tarde, para construir a primeira ferrovia de
penetração do território brasileiro.

Foram 575km de estradas de ferro, partindo de Ponta de Areia e
Caravelas, na Bahia, chegando até Araçuaí, no coração do Vale do
Jequitinhonha, através de contrato com a Província de Minas Gerais
com o engenheiro que ele trouxe de Portugal, Miguel Teive de Argolo.
É uma história bonita e maravilhosa. Já enviei o livrinho para todos os
Deputados, e também mandarei um para o João Carlos, que, com
certeza, gosta dessa matéria.

No próximo dia 27/11/2007, prepararemos uma grande festa para
mostrar que Minas Gerais deu ao Brasil um homem notável,
fantástico, altruísta. Algumas pessoas acham que ele nunca foi lá.
Hoje mesmo um Deputado disse que Teófilo Otôni teria montado uma
companhia no Rio de Janeiro e mandado o pessoal. Mas não foi
assim. Ele foi para lá, e tanto foi que morreu em conseqüência da
febre tifóide, que o pegou durante as penetrações naquele território.

Deputado Vanderlei Miranda, há cenas interessantíssimas de Teófilo
Otôni naquele livro que lhe enviei, e que V. Exa. lerá. Um colono
alemão recebeu de presente algumas bananas e as plantou achando
que nasceria alguma coisa. Temos coisas muito interessantes das
culturas alemã, belga e suíça, que para lá aportaram. Tudo isso
merece uma homenagem dos mineiros.

No império, Teófilo Otôni foi um homem que não aceitava beijar a
mão do Imperador. Todos os Deputados curvavam-se para beijar a
mão do Imperador na célebre cerimônia do “beija-mão”, quando o
parlamento se curvava ao Imperador; porém ele simplesmente se
levantava e dizia: “Como vai o senhor?”. Não admitia subserviência,
curvar-se.

É uma história maravilhosa, que merece de todos uma homenagem
muito bonita no final do ano, se Deus quiser.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Getúlio
Neiva, V. Exa. acaba de dar uma aula importantíssima. Estou aqui
bebendo da sua cultura. Aliás, já havia dito da admiração que tenho
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pela cultura de V. Exa., principalmente em relação à pessoa de Teófilo
Otôni. Se de um lado falta qualidade e serviço de saúde na região,
com certeza, do outro lado, não falta cultura.

Parabéns a V. Exa. por essa aula! Saio deste Plenário, nesta tarde,
mais enriquecido. Aquele presente que V. Exa. nos mandou, com
certeza, será apreciado e, não tenho dúvidas, acrescentará muito ao
conhecimento de cada um dos parlamentares, homens e mulheres
desta Casa, que terão uma visão diferente.

Quando novamente eu passar por Teófilo Otôni e for à beirada do rio
comer aquela carne-de-sol deliciosa que se prepara ali, com certeza
terei outra visão de Teófilo Otôni. Parabéns a V. Exa.! Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Vanderlei Miranda, pode ter a
certeza de que Teófilo Otôni é o berço do acolhimento, da
generosidade. É realmente a terra das pessoas que gostam das
pessoas. Nosso povo tem um calor humano fantástico; por isso, na
primeira parte do meu discurso, fiz questão de reclamar e de lamentar
tanto, pois o povo pobre de minha cidade não merece passar pelo que
está passando. Ele não merece esse troco que foi dado após as
eleições, quando se prometeu o céu, mas está sendo dado o inferno
para a nossa pobre população.

Quero lamentar uma coisa estranha que está havendo na minha
região. Tínhamos orgulho dos nossos índios maxacalis colocados em
reserva no Município de Umburatiba, próximo a Maxacali.

Tínhamos orgulho disso, e o que está ocorrendo hoje? A Funai está
comprando terras e separando os índios, quando a tendência nacional
é formar reserva onde os índios possam viver na mais absoluta
naturalidade. Talvez isso esteja ocorrendo por preguiça ou por
incompetência da Funai, já que está em Valadares, muito longe da
tribo dos maxacalis.

Solicitamos uma providência em relação à Funai em Minas Gerais,
para que se possa verificar por que isso está ocorrendo. Uma parte da
família indígena maxacali foi transferida para o Município de Ladainha
e agora estão tentando comprar uma terra no Município de Novo
Oriente. Se os índios estão brigando e não estão se entendendo, a
Funai é que deve resolver o problema.

Lembro-me do esforço do governo para criar escolas, com a
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presença de pessoas que saibam falar a língua dos índios, visando a
manter a cultura indígena. Nós nos orgulhamos muito de nossos
índios. Não é possível que a Funai cometa esse crime. O que a Funai
está fazendo é o contrário daquilo que preconiza o governo federal.
Ao invés de salvar a cultura indígena, está espalhando-os, a fim de
facilitar a vida dos técnicos da Funai. Esse absurdo precisa ser
contido, e a Funai precisa tomar uma providência.

Estaremos aqui na próxima semana fornecendo detalhes sobre esse
assunto. Participamos de uma reunião do sindicato rural de 10
Municípios da nossa região, e constatamos que a queixa é geral, pois
a Funai está ausente. Os índios estão lá, mas não há Funai, porque
ela está em Valadares. Ninguém fiscaliza, ninguém controla nada.
Quando se solta o índio numa fazenda qualquer, ele começa a matar
as vacas e os bois dos fazendeiros vizinhos, pois, para eles, aquilo
não é cria, não é cultura. Eles saem para caçar como o índio caça e
matarão o primeiro animal que encontrarem pela frente.

Portanto, estamos vivendo um momento de intranqüilidade na
região, e os fazendeiros estão muito preocupados com essa situação.
Dez sindicatos rurais reuniram-se comigo esse fim de semana,
pedindo que tomássemos providências. E tomaremos as devidas
providências. Ainda não tenho os elementos necessários para saber
que tipo de atitude tomar, mas faço uma prévia nesta tribuna, uma
denúncia de que a Funai não pode continuar se comportando dessa
forma. Portanto, esta Casa e a comissão específica que trata desse
assunto devem tomar providências mais objetivas. Não adianta
apenas falar, é preciso agir.

Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exa. por ouvir-me. Pode
ter certeza de que irei visitá-lo em Sabará para compensar sua
paciência. Ao Deputado Vanderlei Miranda gostaria de dizer que, além
da carne-de-sol, há macaxeira de primeira qualidade na feira da Bela
Vista. Convido todas as pessoas que vão a Teófilo Otôni a assentar-
se na feira da Bela Vista para comer as deliciosas carne-de-sol e
macaxeira. Apesar de toda a desgraça que está ocorrendo em minha
terra, tenho a felicidade de saber que o nosso povo é ótimo, embora
alguns achem que a cidade não presta.

* - Sem revisão do orador.
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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
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/4/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Gil Pereira, Hely
Tarqüínio, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alencar da Silveira Jr. e Fábio Avelar. 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 628, 634, 639, 641, 652, 677, 678, 681, 691, 700, 709 e 712/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 630, 635, 636, 654, 662, 664, 675, 680,
684, 694, 698, 701, 702 e 708/2007 (Deputado Sebastião Costa); 623,
638, 643, 651, 658, 659, 669, 679, 683, 685, 690 e 693/2007
(Deputado Delvito Alves); 631, 637, 644, 648, 655, 668, 670, 682 e
688/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 624, 642, 649, 656, 661,
665, 667, 671, 674, 686, 696, 703 e 707/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 627, 633, 650, 657, 663, 666, 672, 673, 687, 697, 706 e
710/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 629, 645 a 647, 653, 695 e
699/2007 (Deputado Gil Pereira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
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149, 261 e 437/2007 na forma de substitutivos que receberam o nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição no caso
do primeiro projeto); do Projeto de Lei nº 283/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e do Projeto de Lei Complementar nº 9/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); dos Projetos de Lei nºs 287 e 469/2007 na forma de
substitutivos que receberam o nº 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 294/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e 416/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 527/2007, 624/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e 446/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 590 e 254/2007 na forma de substitutivos que
receberam o nº 1 e 622/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
210/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição) e 439/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues). O Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto
de Lei nº 458/2007, emite parecer por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade com a Emenda nº 1. Na fase de discussão, o
Presidente informa que se encontra em poder da Mesa proposta de
emenda ao projeto apresentada pela Deputada Ana Maria Resende.
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer do
relator, salvo proposta de emenda, o qual é aprovado. A seguir,
submete a votação a proposta de emenda, que é rejeitada. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 84, 510, 511, 337 e 345/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
165, 242 e 302/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 180/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 197,
451 e 512/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 228, 268, 292 e
298/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 266, 440 e
365/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 9, 127 e 275/2007 deixam de ser apreciados em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado
Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 105 e 126/2007 são retirados
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nºs 187 e 372/2007 deixam de ser apreciados em virtude de
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prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Delvito Alves.
Os Projetos de Lei nºs 174 e 487/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 295 e
409/2007 deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de
prazo solicitada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Projeto
de Lei nº 124/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) é
convertido em diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -; os
Projetos de Lei nºs 198 e 371/2007 (relator: Deputado Delvito Alves), à
Secretaria de Fazenda; e os Projetos de Lei nºs 546/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa) e 581/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves), à Secretaria de Planejamento e Gestão. Na fase de discussão
do parecer em que o relator, Deputado Sargento Rodrigues, conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
354/2007, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Sebastião
Costa. Os Projetos de Lei nºs 443 e 481/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado
pela Comissão. Na fase de discussão do parecer em que o Deputado
Gilberto Abramo, relator em virtude de redistribuição, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
373/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere pedido de
vista do Deputado Sebastião Costa. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nºs 494 e 497/2007 deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Sebastião Costa e Sargento Rodrigues. Na fase de
discussão do parecer em que o relator, Deputado Hely Tarqüínio,
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 415/2007, o Presidente defere pedido de vista do Deputado
Gilberto Abramo. Na fase de discussão do parecer em que o relator,
Deputado Sebastião Costa, conclui pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 441/2007, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Delvito Alves. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. O Presidente dá prosseguimento à discussão
do parecer de sua autoria em que conclui pela constitucionalidade,
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legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 417/2007. Neste
momento, o Deputado Sebastião Costa apresenta requerimento
solicitando o adiamento da discussão do projeto. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
158/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
559 e 605/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 569 e
604/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e 600/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 367/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O
Projeto de Lei nº 179/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos solicitando sejam os Projetos de Lei nºs
550, 564, 571 e 573/2007 convertidos em diligência ao autor; e os
Projetos de Lei nºs 552, 606 e 607/2007, ao DER-MG. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Sebastião Costa em que pede
seja solicitado à Mesa da Assembléia que promova alteração no
Regimento Interno da ALMG a fim de que o parecer desta Comissão
seja emitido após a análise das proposições pelas comissões de
mérito. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 18/4/2007, às
16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/4/2007
Às 9h15min, comparecem no Centro Pastoral São Pedro, de

Buritizeiro, a Deputada Ana Maria Resende (substituindo o Deputado
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Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do Bloco BSD) e os
Deputados Weliton Prado, Paulo Guedes, Eros Biondini (substituindo
este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do
Bloco BSD) e Almir Paraca (substituindo a Deputada Cecília
Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), 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 Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
interdição da Ponte Marechal Hermes, que liga os Municípios de
Buritizeiro e Pirapora. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Luiz Carneiro Júnior e Vereador Valmir Rodrigues
de Almeida, respectivamente Vice-Prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Buritizeiro; Vereador Ildemar Antônio Alves Cordeiro,
Presidente da Associação das Câmaras de Vereadores do Médio São
Francisco - ACVMESF -; Carlos Eduardo Avanzi de Almeida, Promotor
da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pirapora; Arlete de
Almeida Silva, sócia do Movimento do Graal do Brasil; Major PM
Renato Coelho de Oliveira, Comandante da 11ª Cia. PM Ind -
Pirapora; e Padre Salvador Raimundo, Pároco de Buritizeiro, que são
convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Weliton Prado
tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 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, Almir Paraca, Ana Maria Resende, Eros Biondini e Paulo
Guedes (3), em que solicitam sejam enviados ofícios ao Comandante-
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais reivindicando aumento do
contingente de policiais nos Municípios de Pirapora e Buritizeiro, a fim
de reforçar a segurança na Ponte Marechal Hermes, que liga os dois
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Municípios; ao Ministério Público Estadual, com vistas a que seja
celebrado termo de ajustamento de conduta entre as partes
envolvidas na ação de interdição da Ponte Marechal Hermes, para
viabilizar recursos emergenciais para reforma da referida ponte; seja
solicitado ao Comando do Corpo de Bombeiros a elaboração de novo
laudo técnico sobre a viabilidade do trânsito de motocicletas e
veículos leves na Ponte Marechal Hermes; e seja realizada visita ao
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - Iepha -, com o
fim de liberar recursos, em caráter emergencial, para a reforma da
Ponte Marechal Hermes. 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.
Weliton Prado, Presidente - Eros Biondini - Almir Paraca - Paulo

Guedes - Ana Maria Resende.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Gil Pereira, Hely
Tarqüínio e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. 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 comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Sr. Jair Rodrigues Campos Costa,
solicitando a atenção desta Comissão para a lei que transfere para a
guarda municipal o poder de multar os veículos. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: 716, 728, 735, 742, 753 e 761/2007(
Deputado Gilberto Abramo); 713, 720, 729, 739, 744, 750, 757 e
760/2007 (Deputado Sebastião Costa); 730, 731, 746, 752 e 762/2007
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(Deputado Delvito Alves); 715, 719, 722, 723, 734, 737, 751, 754, 756,
759 e 763/2007( Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 660, 717, 724, 736,
740, 747 e 749 /2007 (Deputado Hely Tarqüinio); 714, 725, 727, 732,
741 e 755 /2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e 718, 726, 738, 748
e 758/2007 (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. São
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei Complementar
nºs 4, 6, 8 e 11/2007. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
15/2007 e 611 e 628/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo) ; 334 e
494/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 192/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 308, 331 e 443/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves); 487, 497 e 633/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 592/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 627/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). A
presidência informa que continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Gilberto Abramo, sobre o Projeto de Lei nº 89/2007, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria
com a Emenda nº 1. Encerrada a discussão, o Presidente submete a
votação o referido parecer, que é rejeitado. Nos termos do art. 138 §
3º do Regimento Interno, o Presidente designa como novo relator o
Deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,
legalidade e constitucionalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
373, 567 e 587/2007 todos na forma do Substitutivo nº 1; e 614/2007
com as Emendas nºs 1 a 7 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
597/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gil Pereira);
195/2007 com as Emendas 1, 2 e 3 (relator: Deputado Delvito Alves);
328/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 349 e 492/2007, este com as
Emendas nºs 1 a 3; e 568/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüinio); 612 e 684/2007 ambos na forma do
Substitutivo nº 1(relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres
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sobre os Projetos de Lei nºs 344, 347, 481/2007 no 1º turno deixam de
ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Costa e
Delvito Alves. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 376 e
387/2007 no 1º turno deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Gilberto
Abramo. O Projeto de Lei nº 673/2007 é retirado da pauta, a
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão.
O parecer sobre o Projeto de Lei nº560/2007 no 1º turno deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Delvito Alves, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 685/2007 no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo.
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 Presidente informa que continua em discussão o parecer
sobre o Projeto de Lei nº 417/2007, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. Encerrada a
discussão, o Presidente passa a Presidência ao Deputado Gilberto
Abramo e apresenta requerimento solicitando o adiamento de
votação, que é aprovado. Após discussão e votação, são aprovados,
em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
651, 690 e 693/2007(relator: Deputado Delvito Alves); 694 /2007 com
a Emenda nº 1 e 713 (relator: Deputado Sebastião Costa); 695/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e
868/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência aos autores os Projetos de Lei nºs 179 e 656/2007. A
Presidência informa que está marcada para hoje, às 17 horas, na sala
da assessoria da maioria, reunião desta Comissão com o
Superintendente de Tributação da Secretaria da Fazenda, Dr. Antônio
Eduardo, para tratar sobre proposições que versam sobre ICMS e
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IPVA. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 25/4/2007, às
16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2007
Às 15h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Domingos
Sávio e Paulo Guedes (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos
Humanos, publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
287/2007 (Deputado Walter Tosta); 559/2007 (Deputada Elisa Costa);
605/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes), todos em turno único.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º
turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 134/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça e, com a Emenda nº 3, que apresenta, (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes). Na fase de discussão do parecer da relatora,
Deputada Rosângela Reis, que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nº 29/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, o Deputado Paulo Guedes
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apresenta requerimento em que solicita seja adiada a discussão do
referido projeto. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Registra-se, neste momento, a presença da Deputada Elisa Costa.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 25
e 69/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Elisa
Costa em que solicita seja realizada audiência pública com a
finalidade de se obterem esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº
29/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Crédito Popular - Credpop. 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 maio de 2007.
Rosângela  Reis,  Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter

Tosta - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a 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, Projetos de
Lei nºs 210/2007 (Ana Maria Resende), 254/2007 (Carlin Moura); em
turno único, Projetos de Lei nºs 283, 569 e 590/2007 (Maria Lúcia
Mendonça), 294/2007 (Dimas Fabiano) e 591/2007 (Ana Maria
Resende). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e 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 219/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Deiró
Marra), o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Carlin
Moura. 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 306/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura). Submetido a votação é aprovado o
Requerimento nº 403/2007. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 31, 106 e 107/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Deiró Marra, Carlin
Moura e da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicitam seja
realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública, discutir-
se o Projeto de Lei nº 219/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.;
Deiró Marra, em que solicita sejam agendadas audiências com os
Ministros da Educação, para debater a implementação do Plano de
Desenvolvimento da Educação em Minas Gerais e estabelecimento de
metas da Educação Básica, e de Ciência e Tecnologia, com a
finalidade de debater questões referentes às parcerias de
desenvolvimento das empresas privadas de Minas Gerais; Deputada
Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão com a de Saúde para, em audiência pública, debater
a consequência da hiperatividade e do déficit de atenção na
aprendizagem e na saúde 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, 2 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (20/4/2007) e Max
Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente,
Gerente Regional de Negócios e Superintendente Regional, da Caixa
Econômica Federal (21/4/2007). O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 73 e 132/2007 (Deputado Antônio
Júlio); 72 e 93/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), 20/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 76/2007 (Deputada Elisa Costa);
227/2007 e Projeto de Lei Complementar nº 9 (Deputado Sebatião
Helvécio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 123/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa) e 279/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) na
forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 132/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) e
522/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição) na forma dos substitutivos que receberam o nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 305/2007 (relator: Deputado
Jayro Lessa), 322/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição) e 456/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa) com as
emendas que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 320/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude
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de redistribuição); 322/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em
virtude de redistribuição); 329/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa) e
380/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Os Projetos de Lei
nºs 29 e 93/2007 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente recebe requerimento da Deputada Elisa
Costa em que solicita seja realizada audiência pública, para obter
esclarecimentos sobre os resultados obtidos com o empréstimo à
Belgo-Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda, para investimentos
nas suas unidades de Itaúna e Vespasiano, e informa que ele será
apreciado 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, 2 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Gil Pereira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado.
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 761, 767, 768, 781, 799,
800 e 807/2007 ( Deputado Gilberto Abramo); 760, 770, 773, 786,
797, 801 e 805/2007 (Deputado Sebastião Costa); 762, 764, 777, 779,



249

782, 790, 791 e 802/2007 (Deputado Delvito Alves); 759, 763, 778,
785, 787, 788 e 806/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 769, 776,
780, 784, 794, 796 e 809/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 765, 771,
783, 793, 798, 803 e 804/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 766,
772, 789, 795, 808 e 929/2007 ( 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 533/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 674/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 685/2007
(relator: Deputado Delvito Alves); 89 e 433/2007, este na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 436/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Os
Projetos de Lei nºs 666 e 668/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento Interno, o
Deputado Gil Pereira, relator do Projeto de Lei nº 929/2007 solicita a
distribuição de avulso do seu parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria com
a Emenda nº 1. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade
e pela antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 344/2007 (relator:
Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 619/2007
(relator: Deputado Gil Pereira); 481/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves). São aprovados requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os
Projetos de Lei nºs 669/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
709/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 722/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 699/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, 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. Após discussão
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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 645 e 647/2007 (relator: Deputado Gil Pereira);
737/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº
661/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei
nº 736/2007 é retirado de pauta, por determinação do Presidente, em
virtude da falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 649, 657 e 658/2007 e
ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 572 e 696/2007. É aprovado
requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizada
audiência pública, para se debater o projeto de lei, de sua autoria, que
estabelece aos servidores ocupantes de cargos em designação no
Estado de Minas Gerais o direito de ser filiados, para fins de
aposentadoria, ao Regime Geral da Previdência Social, com o objetivo
de manter os referidos servidores com assistência à saúde pelo
Ipsemg. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 2/5/2007, às
10h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro  Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos
Sávio e Gustavo Corrêa, 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 subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o parecer sobre o Projeto de Lei nº 597/2007. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela
aprovação sobre o Projeto de Lei nº 597/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Domingos
Sávio). Registra-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio - André Quintão -

Chico Uejo - Ademir Lucas - Inácio Franco.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/4/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, 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 discutir e votar
matérias constantes na pauta, a apreciar proposições da Comissão, e
a debater, em audiência pública, o abate ilegal de bovinos em Minas
Gerais. Em seguida, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios nºs 454/2007, do Sr. Gilman Viana
Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, indicando o Sr. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor
Técnico do IMA, para representá-lo nesta reunião; e 22/2007, do Sr.
Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG, e ofício do Sr. Octavio
Mello Alvarenga, Presidente da Sociedade Nacional de Agricultura,
publicados no “Diário do Legislativo de 20/4/2007; e ofício do Sr.
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Demerval Silva Neto, Chefe do Serviço Público Federal - Área de
Carnes e Derivados -, em Minas Gerais, que justifica a ausência de
representante do setor nesta reunião. A Presidência acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 409 e 415/2007, no 1º
turno (Deputado Padre João); e Projeto de Lei nº 437/2007, no 1º
turno (Deputado Chico Uejo). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico
do IMA, e representante do Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Diretor-Geral do IMA; João Batista de
Lima Soares, Coordenador do Programa MinasCarne, e Renato
Nunes de Faria, Gerente de Inspeção de Produtos, ambos da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Mílton
Cabral Vasconcelos Neto e a Sra. Cláudia Parma Machado, Diretor de
Vigilância Sanitária em Alimentos e Diretora Adjunta de Vigilância
Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,
respectivamente; e Júlio Mendes, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Deputado Padre João tece considerações iniciais e
registra a presença do ex-Deputado Vanderlei Jangrossi. Em seguida,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 361/2007 (relator:
Deputado Chico Uejo); e do Projeto de Lei nº 409/2007 com as
Emendas de nºs 2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, 4 a 7,
apresentadas por esta Comissão, e com a Subemenda nº 1 à Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Padre
João). O Projeto de Lei nº 496/2007, no 1º turno, é convertido em
diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a requerimento de seu relator, Deputado Antônio
Carlos Arantes, aprovado nesta reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 419/2007. 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 Doutor Viana em
que solicita seja realizada audiência pública no Município de Curvelo
para discutir, junto aos pequenos produtores rurais que vivem da
agropecuária na região, as repercussões das prováveis construções
de barragens nos Rios das Velhas e Paraúna; e Paulo Guedes com a
Emenda nº 1, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita
seja realizada audiência pública da Comissão na cidade de Janaúba,
região Norte de Minas, para discutir o Projeto de Lei nº 8/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/4/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assunto de interesse da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão em que solicita visita conjunta da Comissão
com a de Segurança Pública à Divisão de Orientação e Proteção à
Criança e ao Adolescente - Dopcad - e ao Centro de Internação
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Provisória de Adolescentes em Belo Horizonte, para conhecer a
situação de atendimento ao adolescente a quem se atribua o
cometimento de ato infracional. 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 maio de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007
Às 9h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 433/2007, no 1º turno (Deputado Inácio Franco). 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, o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº
382/2007 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Ademir Lucas); e os pareceres pela aprovação, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 86 e 442/2007, na forma do
Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado André Quintão); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 622/2007 (relator: Deputado Elmiro Nascimento). 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 437/2007, do
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Deputado Weliton Prado. 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 maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Ivair Nogueira -

Domingos Sávio.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007

Às 10h40min, 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 da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 134/2007 (Deputado Antônio
Júlio); 213/2007 (Deputado Lafayette de Andrada); 68 e 172/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 139 e 153/2007 (Deputada Elisa
Costa); 227, 225 e 426/2007 (Deputado Jayro Lessa), no 1º turno.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 9/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); e dos Projetos de Lei nºs 20/2007 na forma do Substitutivo
nº 2, da Comissão de Direitos Humanos (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho) e 73/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Saúde (relator: Deputado Antônio Júlio). O Deputado Antônio Júlio se
retira da reunião. São aprovados também, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
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76/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, e 153/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(relatora: Deputada Elisa Costa); 227/2007 na forma do Substitutivo nº
2, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
409/2007 com as Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Constituição e
Justiça, a Emenda nº 1 na forma da Subemenda nº 2, e com a
Emenda nº 5 na forma da Subemenda nº 1, e pela rejeição das
Emendas nºs 4, 6 e 7, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial; e o parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 93/2007
(relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de discussão do
parecer do Projeto de Lei nº 64/2007, o relator, Deputado Agostinho
Patrús Filho, retira o seu parecer lido em reunião anterior, apresenta
outro parecer que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº
2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as
Emendas nºs 1 e 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, que submetido a votação, é aprovado. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de
Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 72/2007 na
forma do Substitutivo nº 3, no 1º turno, o Presidente defere o pedido
de vista da 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. Submetido a
votação é aprovado o Requerimento nº 418/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado
requerimento dos Deputados Sebastião Helvécio, Agostinho Patrús
Filho, Lafayette de Andrada, Zé Maia e da Deputada Elisa Costa em
que solicitam seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, para debater a questão alusiva ao ICMS incidente
sobre o transporte intermunicipal de pequena distância. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 3/5/2007, às 10 horas, para apreciação do
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parecer sobre o Projeto de Lei nº 29/2007, no 1º turno, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Délio Malheiros - Luiz

Tadeu Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 316/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Educadores e
Profissionais Especializados - Criação -, 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 316/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Educadores e Profissionais Especializados - Criação.
A entidade em causa tem por finalidade a congregação de esforços

para reunir recursos humanos para planejar e executar programas e
projetos voltados para a qualificação profissional, dos seus associados
e da coletividade. Beneficia a comunidade em geral, trabalhando pela
criação de oportunidades de geração de renda para pequenos
profissionais por meio de parcerias com órgãos que atuam na
melhoria da produção e da qualidade. Promove a venda de gêneros
diversos em feiras e outros eventos que são usados para a divulgação
de técnicas de produção e valorização dos produtos regionais junto ao
mercado consumidor. Também possui iniciativas nas áreas de infra-
estrutura, saúde, saneamento, meio ambiente, habitação,
alimentação, hotelaria, educação e lazer, vestuário, calçados e
artesanato. Além disso, coordena esforços para combater a fome e
proteger a família, a criança e o idoso.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade



258

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
316/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 382/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia do Defensor Público.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, oportunidade em que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Dando continuação à tramitação da matéria, vem ela agora a este
órgão colegiado, a fim de receber parecer de mérito, nos termos do
art. 102, I, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 382/2007 trata de instituir o Dia do Defensor

Público, a ser comemorado anualmente em 19 de maio.
Cabe esclarecer de pronto que a referida emenda, incidente sobre o

art. 1º, objetiva tão-só aprimorar o seu texto, de conformidade com a
boa técnica legislativa, pelo que somos favoráveis ao seu acatamento.

Quanto ao exame de mérito, cumpre-nos dizer que o serviço
prestado pelo Defensor Público é de alta relevância e de caráter
essencial à função jurisdicional do Estado, responsável que é pela
orientação jurídica e pela defesa, em todos os graus de jurisdição,
daqueles que dele necessitam.

Em nosso Estado, cerca de 440 desses servidores exercem em
plenitude e com responsabilidade o papel de defender os interesses
do cidadão mineiro, notadamente os mais carentes.

No que se refere à escolha do dia 19 de maio como a data da
homenagem, lembramos que ela coincide com a morte de Santo Ivo,
que é precisamente o patrono dos Defensores Públicos e também de
todos aqueles que militam na área do Direito. Não é por outra razão
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que em vários Estados é essa mesma data a escolhida para se
comemorar o Dia do Defensor Público.

Nada mais oportuno, portanto, que o poder público mineiro preste
esta justa homenagem a tão importante classe de profissionais.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

382/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Chico Uejo - Domingos Sávio - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 452/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com
sede no Município de Senhora dos Remédios.

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 452/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Santa Cecília, que tem como objetivo principal a
manutenção de uma corporação musical, visando a recreação e a
educação musical da comunidade.

Para a consecução de suas metas, promove palestras e
conferências sobre a arte musical; mantém uma escola de música,
proporcionando educação artística de alto nível, e apresenta-se
regularmente em eventos públicos.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

452/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
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Rosângela Reis, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 460/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.716/2006, a pedido do Deputado André Quintão, objetiva
declarar de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré, com sede no
Município de Caratinga.

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 460/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Creche Jesus de Nazaré, com sede no Município de Caratinga.
A instituição 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 dos
seus cargos. Além disso, o parágrafo único do art. 13 do seu estatuto
determina que o exercício das funções de membros da assembléia
geral, do conselho fiscal e da diretoria não pode ser remunerado a
nenhum título, e o parágrafo único do art. 25 dispõe que, no caso de
dissolução da Creche Jesus de Nazaré, seu patrimônio reverterá em
benefício de entidades congêneres registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a uma entidade pública. Portanto, ela atende
à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998,
reguladora do processo declaratório de utilidade pública, alterada pela
Lei nº 15.430 de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 460/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 527/2007

Comissão de Direitos Humanos
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Relatório
O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Fábio Avelar e tem

por escopo criar a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora.
A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela

Comissão de Constituição e Justiça. Agora, compete a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se ao exame de mérito, nos termos do
art. 102, V, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 527/2007 propõe a criação da 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 acordo com o autor da proposição, Bárbara Heliodora
Guilhermina da Silveira, considerada “mulher-símbolo” da mineira
culta e ilustrada, dedicada esposa e mãe de família, desempenhou o
papel de heroína na Inconfidência Mineira. Com efeito, nas palavras
da eminente historiadora Maria Eugênio Celso Carneiro de Mendonça,
mesmo sendo “senhora de brilhante talento e rara formosura,
considerada rica e feliz, Bárbara Heliodora tudo sacrificou pela causa
da Pátria independente”. Além disso, foi ela a musa inspiradora a
quem o marido Alvarenga Peixoto, do fundo da masmorra da ilha das
Cobras, dedicou numerosos versos, em que deixa transbordar a
saudade e a paixão.

Os traços marcantes do caráter e da grandeza dessa eminente
figura da história mineira justificam a intenção de se criar a medalha
que leva seu nome, para não só lhe prestar homenagem como
também às mulheres que venham a contribuir, de uma forma ou outra,
para o desenvolvimento do Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

527/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Walter Tosta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 605/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Rotary Club Frutal, com sede
no Município de Frutal.

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 605/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Rotary Club Frutal, que busca motivar a sociedade local
para o desenvolvimento de atividades filantrópicas, acompanhando
todas as iniciativas que tenham por fim o amparo aos carentes.
Patrocina a realização de conferências e reuniões de caráter cívico ou
cultural, além de competições entre os estabelecimentos de ensino do
Município, concedendo prêmios e honrarias. Assim, contribui para o
desenvolvimento sociocultural dos estudantes.

Ajudando na construção da cidadania, a referida Fundação defende
a obediência aos preceitos contidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, pelo que merece o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

605/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 644/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Gangorrinha e
Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, 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 644/2007 pretende declarar de utilidade pública o
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Centro Comunitário Gangorrinha e Minas Nova.
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. 38 do seu estatuto dispõe que, no caso de
dissolução do Centro Comunitário, liquidados os seus compromissos,
o patrimônio será destinado a uma entidade similar, com sede no
Município de Teófilo Otôni, e o art. 41 determina que nenhum cargo de
direção será remunerado. 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, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 644/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 646/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Frei Dimas e Vera
Cruz, com sede no Município de Teófilo Otoni.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, vem agora 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 646/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Frei Dimas e Vera Cruz, com sede no Município
de Teófilo Otoni.

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. 40 do seu estatuto dispõe que, dissolvida a

instituição, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, e o
art. 43 determina que as atividades dos diretores e conselheiros, bem
como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem.

Portanto, o referido Centro Comunitário 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 646/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 648/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Bela Vista, com sede no Município de Capitólio.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, 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 nº 648/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista, sediada no Município
de Capitólio.

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. 28 do seu estatuto determina que as atividades

dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagens e o art. 32 dispõe que,
sendo dissolvida a entidade, os bens remanescentes serão destinados
a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 648/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 650/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Novo Oriente, com sede no Município de Luz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, 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 650/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Novo Oriente, com sede no
Município de Luz.

A instituição 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. 13 do seu estatuto determina que os
membros da diretoria não serão remunerados pelo desempenho de



266

suas funções, e o parágrafo único do art. 31 dispõe que, dissolvida a
Associação, os bens de seu patrimônio social reverterão a entidades
assistenciais, de acordo com o que estabelecer a assembléia que
deliberar sobre a dissolução. Portanto, ela atende à exigência
consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei nº 15.430,
de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 650/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Creche Lar das Crianças São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, 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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 655/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Lar das Crianças São Vicente de Paulo.
A instituição 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 dos
seus cargos. Além disso, o art. 22 do seu estatuto determina que a
instituição não remunera, por nenhuma forma, os cargos da sua
diretoria, conselho fiscal, deliberativo ou consultivo, e que não distribui
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma nem pretexto, e o art. 25 dispõe que,
no caso de extinção da referida Creche, seus bens serão destinados a
outra entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica,
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devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
preferencialmente integrante da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 655/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 659/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 659/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.588/2004, a pedido do Deputado Gilberto Abramo,
tem por objetivo instituir o Dia do Desarmamento Infantil.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/4/2007, 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 659/2007 tem por objetivo instituir o Dia do

Desarmamento Infantil, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de
outubro

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
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.
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A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte 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 Judiciário, 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 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
a data comemorativa.

Conclui-se, portanto, que a proposição em tela não deve conter
comando para obrigar a inserção da Semana do Desarmamento
Infantil no calendário oficial do Estado.

Em decorrência disso, cumpre apresentar o Substitutivo nº 1,
apresentado no final deste parecer, que incorpora essa alteração e
outras que se fazem necessárias.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 659/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Institui o Dia do Desarmamento Infantil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Desarmamento Infantil, a ser

comemorado, anualmente, no dia 12 de outubro.
Parágrafo único - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá

palestras para conscientizar a sociedade sobre a necessidade de não
permitir à criança o manuseio de brinquedo ou objeto evocativos de
violência.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 665/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 665/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.250/2005, a pedido do Deputado Gilberto Abramo,
tem por escopo seja instituída a Semana de Conscientização ao
Tratamento da Fibrose Cística ou Mucoviscidose.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo”, em 5/4/2007, 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 665/2007 tem por escopo seja instituída a

Semana de Conscientização ao Tratamento da Fibrose Cística ou
Mucoviscidose, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de
setembro.

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. À União compete legislar privativamente sobre as matérias
em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República; e aos Municípios, sobre assuntos de
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interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I.
A delimitação da competência do Estado federado está consagrada

no § 1º do art. 25 da referida Constituição. 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 dos titulares do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, 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.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 665/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 686/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Resolução nº

686/2007 institui a Medalha Terceira Idade em Ação e dá outras
providências.

Em cumprimento ao disposto no art. 190, a proposição foi publicada
no “Diário do Legislativo”, em 5/4/2007, e distribuída a esta Comissão
e à Mesa da Assembléia.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O prêmio instituído pelo Projeto de Resolução nº 686/2007 será

conferido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
anualmente, a 10 pessoas, com idade igual ou superior a 65 anos,
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que se destacarem pela permanência plena no exercício de suas
atividades.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados
os seus princípios, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem e, em seu § 1º, declara que “são
reservadas ao Estado as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição”. Após análise da distribuição da competência
legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que a instituição de
homenagem cívica faz parte da competência remanescente do
Estado.

Por se tratar de matéria relacionada com as atividades da
Assembléia Legislativa, o projeto de resolução é a espécie normativa
adequada, pois resultará de decisão colegiada dos agentes políticos
que compõem o Poder Legislativo, mas não estará sujeito à
apreciação do Chefe do Executivo, como as leis. Ressalte-se, ainda,
que não há óbice à iniciativa de parlamentar para deflagrar o processo
legislativo, pois a matéria não está relacionada no art. 66, I, como de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia.

Tendo em vista que o prêmio proposto se constitui de medalha e
diploma especialmente criados para a ocasião e que é necessário
adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao final, o
Substitutivo nº 1, que institui a Medalha Terceira Idade em Ação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Resolução nº 686/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Medalha Terceira Idade em Ação e dá outras providências.
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 a dez pessoas,
com idade igual ou superior a sessenta e cinco 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.
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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 Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 688/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis do Vale do Aço - Amavale -, com sede no
Município de Ipatinga.

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. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 688/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Aço -
Amavale -, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 30, que,
no caso de sua dissolução, pagos todos os compromissos, os bens
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remanescentes serão revertidos em benefício de outra entidade sem
fins lucrativos, com personalidade jurídica; e, pelo art. 38, que não
percebem seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores ou
equivalentes remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por nenhuma forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 688/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 691/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Várzea de
Cima, com sede no Município de Curvelo.

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 nº 691/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Várzea de Cima, sediada no Município de
Curvelo.

A instituição 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 § 1º do art. 23 do seu estatuto determina que todos os
cargos diretivos da Associação serão exercidos em caráter voluntário,
sem nenhum tipo de remuneração ou bonificação, e o § 2º do art. 46
dispõe que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a uma entidade do Município de Curvelo, com
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personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 691/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 736/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise
visa a declarar de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico
Mascarenhas, localizado no Município de Caetanópolis.

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 736/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas, localizado no Município de
Caetanópolis.

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 parágrafo único
do art. 14, que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão
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inteiramente gratuitas e, pelo art. 38, 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 736/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 738/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade denominada
Comunidade Mater Crucis, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/4/2007, 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 nº 738/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a entidade denominada Comunidade Mater Crucis , com sede
no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações em
funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela
Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9º do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos dirigentes e associados, e o art. 23
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
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será destinado a instituição congênere e beneficente.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 738/2007.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 754/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.685/2006, a pedido do Deputado Elmiro Nascimento, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Criadores
Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com sede no
Município de Patos de Minas.

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. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 754/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 1º, § 2º, que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício das casas de caridade estabelecidas em Patos de Minas; e,
nos arts. 13 e 26, que os membros da Diretoria e da comissão fiscal
não serão remunerados pelo exercício de suas funções.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 754/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 219/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
219/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.588/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do acesso
à internet para os alunos das escolas da rede estadual.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo
nº1, por ela apresentado.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame torna obrigatória a implantação do acesso à

internet nas escolas da rede pública estadual, para utilização por
alunos e professores, com o objetivo de oferecer alternativas de
pesquisa e de comunicação durante o processo de aprendizagem
escolar.

A informatização das escolas e a capacitação de alunos e
professores para a utilização dos recursos da informática, entre eles, o
mais significativo, a rede mundial de comunicação, denominada
internet, é uma das prioridades da atual administração estadual. Tanto
é assim que integram o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2004/2007 programas de melhoria do ensino fundamental e
médio que prevêem a conexão de escolas à internet, a criação de
laboratórios de informática e de centros de referência virtual do
professor, com alocação de recursos financeiros para esses fins.
Algumas dessas ações integram o Projeto Escolas em Rede, cuja
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finalidade é dar condições às escolas estaduais de utilização de novas
tecnologias e trabalho em rede.

Conforme dados do Sistema de Planejamento e Orçamento -
Sigplan -, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
– Seplag –, o Projeto Escolas em Rede prevê o atendimento a 1.720
escolas da rede estadual e o investimento de mais de
R$22.000.000,00 nessa ação em 2007, o que demonstra o
engajamento do Governo do Estado em proporcionar o acesso de
alunos e professores às novas tecnologias de informática, incluindo o
acesso à internet.

Embora reconheçamos a pertinência das referidas políticas
educacionais, julgamos necessária a edição de norma legal que
garanta a permanência e a universalização do acesso de alunos e
professores dos ensinos fundamental e médio aos recursos da
informática, razão pela qual esta Comissão considera conveniente e
oportuna a proposição em estudo epígrafe.

Com relação ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, entendemos que a lei objeto da alteração sugerida pela citada
comissão deve ser revogada, por não estar em consonância com a
concepção atual de utilização dos recursos de informática como
instrumental para a aprendizagem escolar em toda sua extensão. A
desatualização da Lei nº 13.082 pode ser verificada quando confere a
esses recursos o “status” de atividade extra-curricular e restringe sua
implementação a centros de informática a serem criados nas escolas.
Ademais, a referida lei aplica-se apenas ao ensino médio, ao passo
que a informatização nas escolas se mostra hoje imprescindível a
partir do ensino fundamental.

Sugerimos, dessa forma, a aprovação do projeto em análise na
forma do Substitutivo nº 2, ante a exigência de alteração de todo o seu
texto, tendo em vista a adequação à técnica legislativa e a inclusão de
novos preceitos, como é o caso da garantia de manutenção dos
equipamentos de informática e de orientação a seus usuários.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

219/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos.
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SUBSTITUTIVO Nº 2
Torna obrigatória a oferta de equipamentos e de programas de

informática nas escolas da rede estadual, nos termos que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas da rede estadual disporão de equipamentos e

programas de informática, para utilização de professores e alunos dos
ensinos fundamental e médio, como recurso auxiliar de promoção da
aprendizagem na execução de seu projeto pedagógico.

Parágrafo único - O acesso à internet, de forma a possibilitar a
comunicação e a pesquisa na rede mundial de computadores, inclui-
se entre os recursos a serem oferecidos nas escolas nos termos do
“caput” deste artigo.

Art. 2º - O Estado garantirá os recursos materiais e humanos
necessários à manutenção dos equipamentos e dos programas de
que trata esta lei e à orientação técnica de seus usuários.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº13.082, de 31 de dezembro de 1998.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Carlin Moura - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 347/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 347/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.016/2004, altera
o art. 4º da Lei nº 10.627, de 16/1/92, que dispõe sobre a realização
de auditorias ambientais e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno. Cabe-nos examinar a matéria nos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Na legislatura passada, o Projeto de Lei nº 2.016/2004, atual projeto

em epígrafe, recebeu desta Comissão parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Como a ordem constitucional não sofreu alteração que determine
novo enfoque sobre a matéria, reproduzimos, a seguir, os argumentos
apresentados na fundamentação do parecer desta Comissão naquela
oportunidade.

A Lei nº 10.627, de 1992, estabelece, no art. 4º, “caput”, a
obrigatoriedade da realização de auditorias ambientais periódicas,
com intervalo máximo de três anos, para as empresas ou atividades
de elevado potencial poluidor, e, no parágrafo único, autoriza o órgão
de meio ambiente competente a reduzir ou a ampliar tal prazo. O
projeto em estudo pretende fixar o período de um ano para a
realização de auditoria ambiental, sem prejuízo da regra estabelecida
no parágrafo único da citada lei.

Anteriormente, esta Comissão examinou o Projeto de Lei nº
1.134/2003, que acrescentou ao citado art. 4º da Lei nº 10.627 os
incisos VIII e IX e o parágrafo único. A Comissão concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com base
nos mesmos argumentos que utilizaremos para a proposição em
exame.

Primeiramente, a Constituição Federal prevê, no art. 24, VI, a
competência do Estado para legislar concorrentemente com a União
sobre proteção do meio ambiente.

Ademais, o art. 10 da Lei Federal nº 6.938, de 1981, submete a
construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de
estabelecimento e atividade utilizadora de recurso ambiental
considerado efetiva ou potencialmente poluidor ou degradador do
meio ambiente a processo de licenciamento na esfera dos Estados
membros, competindo ao Ibama apenas a atuação suplementar.
Ressalte-se, também, que o exercício do poder de polícia ambiental
incumbe fundamentalmente ao Estado.

Finalmente, assinale-se que o controle de empreendimento
potencialmente poluidor ou degradador do meio ambiente deve ser
exercido de forma preventiva, segundo os princípios que informam o
Direito Ambiental.

Além desses argumentos, saliente-se que é preciso promover
pequeno ajuste no parágrafo único do art. 4º, tendo em vista que não
é razoável a exigência de auditoria em prazo inferior a um ano. Por
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fim, reparamos a desnecessidade da mera reprodução dos incisos I a
IX do art. 4º da mencionada lei.

Para aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nº 1 na
conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 347/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de 1992, passa

a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 4º - Deverão realizar auditorias ambientais periódicas, com

intervalo máximo de um ano, as empresas ou atividades de elevado
potencial poluidor, entre as quais:

(...)
Parágrafo único - (...)
II - deliberar sobre a ampliação da periodicidade prevista no “caput”

deste artigo, conforme o caso’.”.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

361/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação da
terra devoluta que especifica, cujo processo foi instruído pelo Instituto
de Terras do Estado - Iter-MG -, órgão vinculado à Secretaria
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.
Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão

colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 188, c/c o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 361/2007 trata de conceder aprovação

prévia de legitimação de gleba situada no lugar denominado Fazenda
Teú, Município de Rio Pardo de Minas, com área de 199,0365
hectares, em favor de Joaquim Celestino da Silva.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tal imóvel dar-se-á mediante compra preferencial, ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
de domínio em tela a quem de fato participou ativamente e de forma
produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 361/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 437/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
437/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
767/2003, que dispõe sobre a criação do Programa 1º Crédito para a
Juventude Rural do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou . A proposição vem, agora, a esta
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Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art.102,VIII, c/c o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Durante a tramitação na legislatura anterior, o projeto que originou a

proposição em epígrafe recebeu parecer desta Comissão, que
recomendou sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça
apresentou, ao projeto em análise, substitutivo com o mesmo texto
daquele já mencionado. Por se manter válida a fundamentação
apresentada na legislatura anterior, e por ter se mantido estável o
contexto socioeconômico do Estado desde então, passamos a
reproduzir o texto da fundamentação do parecer apresentado ao
Projeto de Lei nº 767/2003:

“O projeto em tela propõe uma ação de governo no sentido de criar
oportunidades de ocupação para os jovens da área rural. Por meio do
Programa 1º Crédito para a Juventude Rural do Estado de Minas
Gerais, prevê a disponibilização de financiamentos a esse público nas
modalidades de Custeio, Investimento e Aquisição de Terra. Define
órgãos gestores, limites e prazos para os empréstimos.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - apresentou o
Substitutivo nº 1, em que ajusta a idéia central do projeto para a forma
de uma Política de Incentivo à Juventude Rural, corrigindo os vícios
de iniciativa legislativa contidos no texto original. Com foco nesse
substitutivo passamos a discutir a questão de mérito.

A questão fundiária e a falta de oportunidades de ocupação da
população rural, aliadas a todo o cenário sócioeconômico do País, têm
estimulado ao longo das últimas décadas o êxodo da juventude do
campo para as aglomerações urbanas em busca de oportunidades de
estudo e trabalho. Por exigir um reaprendizado profundo do modo de
vida e adaptação às novas situações de convivência urbana, esse
movimento demográfico é caro e difícil para quem o adota. Além dos
prejuízos pessoais, essa tendência vem alterando profundamente as
feições do meio rural mineiro, além de impor perdas de conhecimento
tradicional e esvaziamento do campo.

A preocupação com o primeiro emprego é generalizada em todo o
País e tem sido motivo de variados programas de governo nas esferas



284

estadual e federal. No campo, o estímulo à ocupação deve estar
sintonizado com o ambiente rural. Lá, o empreendedorismo é
fundamental, pois as oportunidades de emprego são escassas e a
geração de riquezas se faz pela iniciativa de produção agrícola ou de
agregação de valor aos produtos regionais.

O substitutivo da CCJ propõe, nesse sentido, uma série de diretrizes
para programas de governo coerentes com as necessidades do jovem
rural. Abre caminho para o estimulo à capacidade empreendedora e
associativa do jovem ruralista e para a permanência no seu local de
origem. Valoriza, ainda, as atividades que esse jovem conhece e para
as quais está adaptado, o que, com certeza, aumenta suas chances
de sucesso.”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

437/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição Justiça.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 635/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o
Projeto de Lei nº 635/2007, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.746/2005, institui a obrigatoriedade da afixação de
cartazes nas boates e casas noturnas alertando sobre os riscos do
uso de drogas.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 31/3/2007, a matéria foi
distribuída 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 determina que as boates e casas noturnas

passem a afixar, em locais visíveis, cartazes alertando para os riscos
do uso de drogas.



285

O descumprimento da norma sujeitaria o infrator a multa cominatória
de 100 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

A proposição prevê, ainda, o prazo de sessenta dias, a contar da
data da publicação, para a entrada em vigor da nova lei.

Conforme foi dito, trata-se de proposição oriunda do Projeto de Lei
nº 2.746/2005, o qual, por ocasião de sua tramitação, na legislatura
passada, recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma de substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Nessa oportunidade, manifestamos nossa adesão integral ao
mencionado parecer, cujos fundamentos passamos a expor.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, impõe-se dizer que o
Estado estaria habilitado a legislar sobre a matéria na via da
legislação concorrente, conforme preceitua o art. 24, inciso XII, a
seguir transcrito:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.
De fato, a medida legislativa que se pretende instituir - a veiculação

de mensagens contrárias ao uso de drogas - configura uma iniciativa
voltada para a defesa da saúde, tendo em vista os inegáveis efeitos
nocivos produzidos pelas substâncias entorpecentes.

De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em exame,
regra instituidora de reserva de iniciativa que viesse a impedir que
esta Assembléia deflagrasse o devido processo legislativo sobre a
matéria.

Assim, no que tange à idéia principal do projeto, qual seja a afixação
de cartazes alertando para os riscos do uso de drogas, entendemos
não haver óbice de ordem jurídico-constitucional a embargá-lo.

Contudo, isso não se pode dizer quanto à forma preconizada na
proposição para veicular tal idéia, ao preestabelecer não só o
tamanho dos cartazes, como também os dizeres que nele deverão
constar.

Entendemos que o conteúdo da mensagem a ser veiculada nos
cartazes, naturalmente de teor contrário ao uso de drogas, deve ser
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determinado pelo órgão competente do Poder Executivo, de modo que
a escolha de tais dizeres seja efetuada por especialistas que possam
avaliar de modo correto e ponderado uma mensagem com o devido
apelo emocional e eficácia prática, até mesmo para que remanesça
para o Poder Executivo a margem de discricionariedade necessária
para a boa execução das leis.

Em razão disso, apresentamos um substitutivo que preserva a idéia
central da proposição e afasta tais impropriedades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 635/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes nas boates e

casas noturnas alertando sobre os riscos do uso de drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes, nas boates e casas

noturnas, em locais visíveis, alertando para os riscos decorrentes do
uso de drogas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor correspondente a 100 (cem)
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 670/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 670/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.822/2005, a pedido do Deputado Gilberto Abramo,
pretende seja alterada a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre
a denominação de próprio público do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 5/4/2007, 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

O Projeto de Lei nº 670/2007 objetiva alterar a Lei nº 13.408, de
modo a incluir no referido diploma legal dispositivo prevendo a
possibilidade de que a escolha de denominação de próprio público
recaia em nome de pessoa estrangeira, desde que esta tenha tido
vínculo ou identidade funcional ou ideológica com o bem público
estadual a ser nomeado.

Na verdade, o texto do projeto utiliza impropriamente a expressão
“pessoas estrangeiras, com naturalidade brasileira”, o que encerra
uma grave incorreção, pois o estrangeiro que se naturaliza perde a
condição de estrangeiro e passa à condição de brasileiro naturalizado.
Com efeito, o Capítulo III da Constituição Federal, em seu art. 12,
estabelece o seguinte:

“Art. 12 - São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,

desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do
Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira,
desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira,

exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e
sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade
brasileira”.

Na justificação do projeto em análise, é dito que a lei que se
pretende alterar é omissa quanto à possibilidade de a denominação
de próprio público recair em nome de pessoa estrangeira. Desse
modo, objetiva-se suprir essa lacuna, explicitando na lei tal
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possibilidade.
Cumpre dizer, porém, que a Constituição da República, no § 2º do

referido art. 12, anteriormente transcrito, estabelece que a lei não
poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados,
salvo nos casos previstos pela própria Constituição Federal. Assim,
não há que falar de lacuna na Lei nº 13.408 referente a brasileiros
naturalizados, impropriamente designados, no projeto, “pessoas
estrangeiras, com naturalização brasileira”.

Assim, apresentamos, ao final do parecer, emenda afastando tal
impropriedade e aproveitamos o ensejo para aprimorar a redação do
dispositivo, de modo que o projeto passe a prever a possibilidade de
uma pessoa estrangeira vir a ser homenageada com a indicação de
seu nome para a denominação de próprio público estadual, desde que
tenha tido vínculo ou identidade funcional ou ideológica com tal bem.

Dito isso, cumpre ressaltar que o Estado tem competência para
legislar sobre a matéria, tendo em vista o princípio da autonomia dos
entes políticos para disciplinar juridicamente seus próprios públicos.

De outra parte, não há norma instituidora de reserva de iniciativa a
operar como óbice a que este Parlamento dê o impulso inicial para a
deflagração do processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 670/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, o seguinte § 2º :
Art. 2º - (...)
§ 2º - A escolha da denominação de que trata o “caput” deste artigo

poderá recair sobre o nome de pessoa estrangeira, desde que tenha
tido vínculo ou identidade funcional ou ideológica com o bem público
estadual a nomear.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 677/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto em epígrafe,

derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.344/2005, “dispõe
sobre a criação do Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
distribuída a esta Comissão e à Comissão 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
O projeto pretende instituir o serviço voluntário ambiental nos

espaços territoriais especialmente protegidos, públicos ou privados,
exercido por pessoa física, mediante a celebração de termo de
adesão com a instituição responsável pela unidade de conservação.

De acordo com o projeto, no exercício da atividade, não
remunerada, o voluntário poderá atuar nas áreas de educação
ambiental, monitoramento e gestão, manutenção de trilhas, serviços
administrativos, identificação de focos de incêndio, prestação de
informações a visitantes, fiscalização, bem como participar de grupos
de resgate e de combate a incêndio.

Sobre essa medida, fazemos as considerações a seguir, para
demonstrar a sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico.

A Lei Federal nº 9.608, de 1988, conceitua serviço voluntário como a
“atividade não remunerada, prestada por pessoa física a instituição
pública de qualquer natureza, ou a entidade privada sem fins
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade”.

Trata-se, portanto, de serviço que não gera vínculo empregatício
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, como
expressamente determina o parágrafo único do art. 1º da mencionada
lei.
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Ora, como cabe à União legislar privativamente sobre matéria
trabalhista e estabelecer normas gerais em matéria de natureza
previdenciária, é forçoso concluir que o espaço de atuação dos
Estados membros nesse tema é bastante reduzido.

Tanto é assim que na Lei nº 14.082, de 2001, que dispõe sobre o
serviço voluntário nos órgãos e entidades da administração pública,
esse tipo de serviço no Estado segue as mesmas premissas da
legislação federal.

Quando esta Comissão examinou o Projeto de Lei nº 1.219, de
2000, ela reconheceu implicitamente a limitação do Estado para
regulamentar a matéria, conforme se depreende do seguinte trecho do
parecer emitido naquela oportunidade: “É importante salientar que,
antes da lei federal mencionada, a prestação de serviço voluntário
ensejou a postulação em juízo de várias ações reivindicando a
existência de vínculo e, por conseguinte, indenizações trabalhistas.
Tal fato, naturalmente, contribuiu para que a administração pública
ficasse temerosa e restringisse a admissão de prestadores de
serviços voluntários.

No entanto, o poder público, reconhecendo a importância dessa
modalidade de prestação de serviço, editou a lei federal em questão,
que estabeleceu a gratuidade e a desvinculação empregatícia, para
que, assim, fosse possível resgatar o serviço voluntário. O projeto em
análise, ao proporcionar maior publicidade à Lei Federal nº 9.608, de
1998, com o intuito de incentivar a admissão de prestadores desses
serviços gratuitos na administração pública, vai ao encontro dos
preceitos constitucionais que dispõem ser dever do Estado a adoção
de política pública de integração social.”.

Nesse contexto, esta Comissão acatou o Projeto de Lei nº 1.219, de
2000, como forma de dar publicidade à Lei Federal nº 9.608, de 1998,
e viabilizar a aplicação do instituto do serviço voluntário no Estado.

No projeto em exame, o intuito não é regulamentar o serviço
voluntário e sim criar o serviço voluntário ambiental nas unidades de
conservação, cuja gestão incumbe a órgãos do Poder Executivo.
Nessa perspectiva, o projeto apresenta feição executiva, de
materialização das normas genéricas e abstratas estabelecidas na Lei
nº 14.082, de 2001, medida que interfere na esfera de competência do
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Poder Executivo.
Como se sabe, a função típica do Poder Legislativo, em sede

legiferante, é estabelecer normas genéricas e abstratas; ao Poder
Executivo o ordenamento constitucional reserva a competência para
aplicar essas normas, vale dizer, implementar seus comandos.

Ora, a lei que regula o serviço voluntário estadual já autoriza o
Governador do Estado a criar serviços voluntários nos órgãos e
entidades da administração pública sob a sua responsabilidade,
segundo avaliação de conveniência e oportunidade.

Vale lembrar que a Constituição Federal atribui ao Presidente da
República a competência para sancionar, promulgar e fazer publicar
as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução. Reserva também ao Chefe do Executivo a competência
para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
federal, na forma da lei. Tais competências estão expressas em seu
art. 84, IV e VII, que trata da maioria das atribuições do Presidente da
República, de natureza executiva, como marca e identidade funcional
do Poder Executivo. Assim, editada uma lei, incumbe ao Executivo
tomar todas as providências para implementar os seus comandos.

De forma concentrada, as competências privativas de natureza
executiva do Governador do Estado estão disciplinadas no art. 90 da
Constituição do Estado. Entre essas competências, ressaltamos a de
dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo.

Vale lembrar que as exceções à regra geral da função legislativa de
produção de normas genéricas e abstratas estão estabelecidas
expressamente no texto constitucional, como é o caso de doação de
bem público.

Portanto, o projeto interfere na autonomia dos órgãos e entidades do
Executivo encarregados da gestão das unidades de conservação e
contraria o disposto no art. 2º da Constituição Federal, que trata do
princípio da independência e separação de Poderes.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 677/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
Delvito Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 680/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.377/2006, feito pelo Deputado Weliton Prado, “dispõe
sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes
nas mercadorias e nos serviços”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, II, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Nos termos do art. 1º da proposição, as notas fiscais emitidas no

Estado deverão conter, discriminados, detalhados e visíveis, os
valores de todos os tipos de impostos incidentes sobre as mercadorias
e os serviços, para que o consumidor saiba claramente quanto paga
por cada um deles.

Já o art. 2º do projeto estabelece as sanções pelo descumprimento
dos seus comandos, quais sejam as sanções administrativas previstas
no Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei Federal nº
8.078, de 1990 –, que serão aplicadas pelos órgãos competentes de
proteção e defesa do consumidor, sem prejuízo das eventuais
sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Ao Executivo foi atribuída, no art. 3º do projeto, a competência para
regulamentar a proposta no prazo de 30 dias contados da data da
publicação da lei, oportunidade em que serão indicados os órgãos e
as unidades responsáveis pelo fiel cumprimento da norma.

Quando da tramitação do Projeto de Lei 3.377/2006, de conteúdo
idêntico ao do projeto em análise, a Comissão de Constituição e
Justiça pronunciou-se pela licitude da matéria, em parecer ao qual
damos adesão e cujos trechos de mais relevo estão a seguir
transcritos.
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“De acordo com o § 5º do art. 150 da Constituição da República, “a
lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e
serviços”.

Uma vez que as matérias tributárias e as que concernem à proteção
ao consumo se encontram no raio de competência legislativa do
Estado, que a exercerá em suplementação às normas gerais federais,
conforme se infere dos incisos I e V do art. 24 da Constituição da
República, e considerando, ainda, que as regras ora examinadas não
têm natureza de norma geral, pois abordam especificamente a matéria
de que se ocupam, há de se concluir que não há óbice jurídico do
ponto de vista da competência legislativa. Além disso, não se verifica
vício de iniciativa na matéria em exame, à luz do que dispõe o art. 66
da Constituição mineira.

Quanto ao conteúdo, além do amparo que a matéria recebe do
citado § 5º do art. 150 da Constituição da República, é válido lembrar
que a proposta zela pela transparência nas relações de consumo,
atendendo ao espírito normativo do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. Por outro lado, o projeto contém normas relativas à
sanção, as quais garantem a eficácia de seus comandos centrais, e
teve o cuidado, sempre necessário, de não definir previamente os
órgãos do Poder Executivo que ficarão encarregados de fiscalizar o
cumprimento das medidas propostas.”

Não se deve estabelecer prazo para a regulamentação da lei, sob
pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, razão pela
qual o art. 3º da proposta deve ser suprimido.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 680/2007
com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 702/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
702/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.651/2006, “dispõe sobre a informação de quitação de débitos
anteriores nos instrumentos de cobrança enviados ao consumidor”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2007, 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
Conforme consta na justificação do projeto, a proposta em análise

pretende disciplinar a cobrança de débitos dos consumidores, de
modo a evitar práticas lesivas, articuladas pelos fornecedores, com o
propósito de rescindir os contratos disponibilizados no mercado de
consumo.

Segundo o autor da proposição, quando esses contratos deixam de
ser economicamente interessantes aos fornecedores, alguns deles
deliberam por romper o vínculo provocando a inadimplência do
consumidor, o que não se mostra compatível com os princípios
norteadores das atividades de consumo. Para evitar práticas dessa
natureza, a proposição impõe mecanismos para proteção dos
consumidores, entre eles a necessidade de fazer constar nos boletos
de cobrança a eventual existência de débito vencido no período
correspondente aos 12 meses anteriores.

Deve ser ressaltada a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre matérias que dizem
respeito à proteção ao consumidor, conforme se evidencia do disposto
no art. 24, V e VIII, da Constituição da República.

Pode-se verificar a existência de norma federal que disciplina a
relação entre fornecedores e consumidores, consubstanciada na Lei
nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Em que pese ao fato de primar pela transparência e pela boa-fé nas
relações de consumo, a referida norma não disciplina,
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especificamente, a cobrança das dívidas. Remanesce, pois, ao Estado
a competência suplementar cogitada no art, 24, § 2º, da Carta
mencionada.

Enfatize-se, ainda, a prerrogativa desta Casa Legislativa para dispor
sobre a matéria, em consonância com o disposto no art. 61 da
Constituição mineira, não existindo nenhuma vedação a que se
instaure, no caso, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.
Inexiste, pois, óbice de natureza constitucional ou legal à tramitação
do projeto, que, acreditamos, será aprimorado, quando da discussão
do mérito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 702/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 714/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 714/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 271/2003, a pedido do Deputado Padre João, tem
por objetivo tornar oficial no Estado o Hino à Negritude, de autoria do
Prof. Eduardo de Oliveira, em conformidade com o texto transcrito no
anexo da futura lei.

A proposição foi publicada em 10/4/2007 e a seguir distribuída a
esta Comissão, para que a examine preliminarmente, atendo-se aos
limites estabelecidos no art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 714/2007 tem por objetivo tornar oficial no

Estado o Hino à Negritude, de autoria do Prof. Eduardo de Oliveira,
em conformidade com o texto transcrito no anexo da futura lei.

Em síntese, a proposição oficializa o Hino à Negritude e determina
que ele deverá ser entoado em todas as solenidades oficiais que
envolvam a raça negra.

Por não figurar entre as competências privativas da União,
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relacionadas no art. 22 da Carta Magna, a instituição de homenagem
cívica deve ser considerada ato de competência legislativa
remanescente dos Estados federados. Assim se infere, tendo em vista
que o art. 25 da Constituição Federal estabelece, “in verbis”, que “são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

Quanto ao que dispõe a Constituição mineira, convém esclarecer
que o art. 66, ao enumerar as matérias de iniciativa exclusiva de cada
um dos órgãos ou autoridades estaduais, não inclui a oficialização de
hino entre aquelas reservadas aos Chefes dos Três Poderes, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas. Infere-se, pois, a propósito
do assunto, que é lícito ao parlamentar deflagrar o processo
legislativo.

Por fim, resta-nos dizer que, examinada a proposição, não
vislumbramos em seu conteúdo óbice de natureza jurídica que lhe
impeça a tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 714/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 158/2003, feito a pedido do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação
Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa
equipamentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na



297

forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A matéria objeto do projeto em exame tramitou nesta Casa na forma
dos Projetos de Lei nºs 1.425/2001 e 158/2003. Em ambas as
oportunidades, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a
proposta na forma do substitutivo que apresentou, para sanar o vício
de inconstitucionalidade verificado. Por nossa inteira adesão aos
pareceres então exarados, reproduzimos, a seguir, os argumentos
jurídicos apresentados.

“O Projeto de Lei nº 158/2003 pretende estabelecer que a
construção, instalação, localização e operação de Estação Rádio-
Base - ERB - de telecomunicações que opera na faixa de cem
quilohertz a trezentos gigahertz, com estrutura em torre e similar
obedecerão às determinações contidas na proposição e dependerão
de prévio licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam -, sem prejuízo de outras licenças
exigíveis.

Ficam excluídas da exigência as antenas transmissoras associadas
às de rádio e televisão, os radiocomunicadores de uso exclusivo das
polícias militar e civil, do corpo de bombeiros militar, da defesa civil, do
controle de tráfego e das ambulâncias, os radares militares e civis
com o propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo bem como
produtos comercializados como bens de consumo, tais como fornos
de microondas e brinquedos de controle remoto.

Os demais dispositivos do referido projeto - arts. 2º a 21 - são
desdobramentos da medida preconizada no art. 1º e resultam no
minudenciamento de normas técnicas.

Em síntese, duas são as providências previstas no projeto: a
obediência a prescrições técnicas e o licenciamento ambiental do
Copam para a construção, instalação, localização e operação de
Estação Rádio-Base de telecomunicações com tais características.

Com relação ao licenciamento ambiental, a Constituição Federal, no
art. 225, § 1º, IV, estabelece que, para assegurar a efetividade do
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
incumbe ao poder público ‘exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
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degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade’.

A Constituição do Estado de Minas Gerais também dispõe
semelhantemente, no art. 214, § 1º, IV, acrescentando que tais
atividades dependerão de prévia anuência do órgão estadual de
controle e política ambiental.

A legislação de proteção do meio ambiente e controle da poluição
insere-se no âmbito da legislação concorrente dos Estados, do Distrito
Federal e da União, conforme determinado no art. 24, VI, da
Constituição Federal. À União, cabe estabelecer as normas gerais
sobre a matéria; aos Estados e ao Distrito Federal, incumbe
suplementá-las, para atender às suas peculiaridades.

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
política nacional de meio ambiente e veicula as normas gerais sobre o
tema, prevê, em seu art. 10, o licenciamento de atividades e
estabelecimentos considerados, efetiva e potencialmente, poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Tal
licenciamento, em regra, faz-se em âmbito estadual, atuando o poder
central apenas supletivamente.

Com a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - Conama -, o licenciamento ambiental
previsto na mencionada norma federal foi claramente definido no que
concerne às competências dos entes federados para a sua execução,
resolvendo as dúvidas existentes no trato da questão e resgatando o
princípio federativo, com a inclusão dos Municípios, para procederem,
eles mesmos, em determinadas situações, ao licenciamento ambiental
de atividades, obras e estabelecimentos.

A divisão dessa competência entre os Estados, a União e os
Municípios se pauta, em princípio, pela amplitude do impacto
ambiental. Se este for em âmbito nacional ou regional, atua a União.
Se a atividade se desenvolve em mais de um Município, atua o
Estado. Se o impacto é apenas local, cabe ao Município promover o
licenciamento bem como nos casos delegados pelo próprio Estado.

Dessa forma, o projeto suscita controvérsia, uma vez que o Estado
poderia estar subtraindo do Município a competência para promover o
licenciamento ambiental de Estação Rádio-Base, já que, a nosso ver,
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o impacto parece ser apenas de âmbito local.
Ressalte-se, todavia, que a Deliberação Normativa nº 29, de 9 de

setembro de 1998, do Copam, que estabelece normas
complementares relativas ao licenciamento ambiental previsto na
legislação ordinária e infralegal federal e estadual, determina como
condição para os Municípios exercerem suas competências nessa
questão a exigência de que disponham de sistema de gestão
ambiental.

Quanto aos arts. 2º a 21 do projeto, desdobramentos da medida
consignada no art. 1º, cumpre ressaltar que eles contrariam diversos
dispositivos da legislação em vigor assim como o princípio da
razoabilidade.

O ponto central da proposição diz respeito à exigência de
licenciamento ambiental para esse tipo de empreendimento. Normas
que têm um forte componente técnico devem ser estabelecidas em
atos infralegais. É inadmissível, com base no princípio da
razoabilidade, que a lei possa estabelecer regras como a adoção das
recomendações técnicas publicadas pela Comissão Internacional para
a Proteção contra Radiações Não Ionizantes; a observância de uma
distância mínima de 30m a 200m da base da torre da antena em
relação à divisa de imóveis ocupados por hospital e residência; a
exigência de laudo radiométrico, conforme definido no Anexo Único da
proposição.

Ora, a tecnologia aprimora-se e evolui constantemente, ao passo
que a lei pretende ser perene. Por isso, na sua elaboração, o
legislador deve atuar para estabelecer regras permanentes, ou seja,
princípios e normas para orientar a conduta da sociedade e a atuação
estatal.

É oportuno registrar que o licenciamento ambiental se faz com base
em estudo técnico denominado EIA-RIMA [Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental]. É no momento do
Estudo de Impacto Ambiental que são apurados os danos causados
ao meio ambiente pelo empreendimento e indicadas as medidas
mitigadoras a serem adotadas.

Estabelecer em lei, previamente, condições técnicas para a
elaboração desse estudo não é uma medida tecnicamente viável.
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Assim sendo, estamos apresentando, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo nº 1, para aprimorar a proposição apresentada.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 747/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o licenciamento de Estação de Rádio-Base de

telecomunicações no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A construção, instalação, localização e operação de Estação

Rádio-Base - ERB - de telecomunicações que opera na faixa de
100kHz (cem quilohertz) a 300gHs (trezentos gigahertz) com estrutura
em torre e similar dependerão de prévio licenciamento ambiental do
órgão de meio ambiente competente, sem prejuízo de outras licenças
exigíveis.

Parágrafo único - Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo
as antenas transmissoras associadas a:

I - antenas transmissoras de rádio e televisão;
II - radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil,

do corpo de bombeiros militar, da defesa civil, do controle de tráfego e
das ambulâncias;

III - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de
tráfego aéreo;

IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como
fornos de microondas e brinquedos de controle remoto.

Art. 2º - As normas e recomendações técnicas para a construção,
instalação, localização e operação de Estação Rádio-Base - ERB - de
telecomunicações de que trata esta lei serão estabelecidas pelo órgão
responsável pela definição da política ambiental no Estado de Minas
Gerais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 749/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
749/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.042/2003, “dispõe sobre a cremação de cadáver”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Segurança Pública, para receber parecer, nos termos
do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão apreciar, preliminarmente, os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, consoante
prevê a alínea “a” do inciso III do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre assinalar que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou a matéria no exercício do controle preventivo de
constitucionalidade. Sendo assim, passamos a sustentar, nesta peça
opinativa, a mesma linha de argumentação apresentada na ocasião.

O projeto em referência estabelece regras para a cremação de
cadáver no Estado, tornando obrigatório tal procedimento em três
situações: quando, em vida, a pessoa tiver demonstrado desejo,
mediante documento público ou particular; se a família do extinto
assim o desejar, contanto que, em vida, ele não se tenha manifestado
em sentido contrário; e “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. Além disso, a
proposição determina, em seu art. 2º, que “o médico-legista recolherá,
do cadáver a ser cremado, amostra de material que permita a
posterior realização de exame de DNA”, ao passo que seu art. 3º
prevê que “as cinzas resultantes da cremação do cadáver serão
recolhidas em urna, que deverá ser guardada em nicho”.

Trata-se, pois, de normas relativas a procedimentos básicos para a
cremação de cadáver, assunto que pode ser objeto de disciplina
jurídica pelo Estado membro, uma vez que o assunto não se enquadra
totalmente no domínio do interesse local. Embora o Município
disponha da prerrogativa privativa de administração de cemitérios,
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essa faculdade não impede o Estado federado de editar regras gerais
a serem observadas pelas comunas no tocante à cremação e à
incineração de cadáver. Nesse particular, cabe lembrar que a Carta
mineira faculta ao Estado editar normas gerais para os Municípios, no
exercício da função abstrata de produção do Direito, embora aquele
não possa prestar nem executar os serviços de competência privativa
das comunas. É o que se depreende do disposto no parágrafo único
do art. 170 da citada Constituição, segundo o qual “no exercício da
competência de que trata este artigo, o Município observará a norma
geral respectiva, federal ou estadual” (grifos nossos).

O simples fato de existir lei municipal que regule a matéria, como
ocorre em Belo Horizonte, (Lei nº 8.270, de 2001), não afasta a
competência do poder público estadual para estabelecer diretrizes
quanto ao procedimento dessa cremação. Seria um contra-senso
afirmar que a fórmula constitucional do interesse local, que delimita o
campo de atribuições do Município, exclui a atuação legislativa do
Estado nessa seara. Por outro lado, deve-se ressaltar que a cremação
de cadáver tem reflexos na saúde pública, que, nos termos do art. 23,
II, constitui matéria de competência comum de todas as entidades da
Federação brasileira, não sendo exclusiva nem privativa do ente local.
Isso significa que tais entidades podem não apenas desenvolver
atividades voltadas para a saúde pública, mas também editar normas
jurídicas que sirvam de balizamento para o desempenho dessas
ações.

Dessa forma, não vislumbramos óbices jurídicos que possam
inviabilizar a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 749/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 751/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em análise, resultante do desarquivamento do Projeto de
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Lei nº 3.216/2006, feito a pedido do Deputado Sargento Rodrigues,
“dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para
reparos e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser
fornecidas ao consumidor”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta já tramitou nesta Casa Legislativa, na forma do Projeto

de Lei nº 3.216/2006, o qual foi submetido ao crivo da Comissão de
Constituição e Justiça. Uma vez que não ocorreu nenhuma alteração
na ordem jurídica e constitucional que pudesse alterar o nosso
entendimento acerca da matéria, transcrevemos, a seguir, o parecer
exarado pela Comissão, o qual adotamos na íntegra: “A proposição
em estudo pretende adotar regras a serem seguidas pelos
fornecedores quando do recolhimento dos produtos defeituosos que
são devolvidos para os devidos reparos, conforme assegura a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor).

Conforme consta na justificação do projeto, o consumidor, quando
se vê na contingência de entregar o produto para reparos, é
encaminhado a um terceiro fornecedor, normalmente conhecido como
Assistência Técnica Autorizada.

Entretanto, o consumidor nem sequer sabe se há vínculo entre o
estabelecimento comercial responsável pela venda e a oficina, ou
entre esta e o fabricante do produto. Segundo a autora da proposta,
esta situação tem levado o consumidor a adotar medidas judiciais
para solucionar o problema, sendo, muitas vezes, surpreendido com a
alegação de que o produto jamais foi por ele apresentado para
reparos.

Deve ser lembrado, por ser oportuno, que o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor preconiza, no caso de produto defeituoso, a
responsabilidade solidária do comerciante, do importador e do
fabricante na reparação dos vícios apontados, em prazo não superior
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a 30 dias.
Ocorrida a hipótese de o reparo não efetivar-se no prazo

mencionado, é facultado ao consumidor exigir a substituição do
produto, a restituição da quantia paga por ele ou o abatimento
proporcional do preço.

Para o exercício dessa prerrogativa, entretanto, torna-se necessário
que o consumidor possua elementos de prova do transcurso dos 30
dias previstos na legislação consumerista, o que se mostra possível
com o estabelecimento das regras constantes na proposta em apreço.

A defesa do consumidor foi erigida à categoria de direito e garantia
fundamental do cidadão brasileiro por força do preceito constante do
art. 5º, XXXII, da Constituição da República, cabendo ao Estado a
adoção dos mecanismos necessários ao exercício desses direitos,
seja por meio da edição de leis, seja mediante a instituição de órgãos
de proteção, como é o caso dos Procons, ou, mesmo, de delegacias
especializadas, conforme tem ocorrido recentemente em Minas
Gerais.

Nesse contexto, foi editada a Lei nº 8.078, de 1990, que assegura a
defesa dos direitos do consumidor, até mesmo com a inversão do
ônus da prova, conforme se evidencia do disposto no art. 6º, VIII,
daquele diploma legal.

A matéria insere-se entre aquelas constantes no art. 24 da
Constituição da República, que estabelece a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para editar normas
jurídicas. Segundo dispõe o seu § 3º, inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena
para atender a suas peculiaridades, exatamente conforme ocorre no
caso em tela. Cabe a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, em
obediência ao comando constante no art. 61 da Constituição do
Estado.

É importante enfatizar que não existe nenhum impedimento de
ordem constitucional a que se instaure, no caso, o processo legislativo
por iniciativa parlamentar”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 751/2007.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei nº 8/2007, de autoria do Deputado Paulo Guedes,
institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, vem agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, c/c com o art.
102, VI, “a”, do Regimento Interno da Casa.

Fundamentação
O projeto em tela institui a política estadual de incentivo à produção

e ao consumo de mandioca e seus derivados. Para tanto, determina
competências do Poder Executivo para implementação da política, dá
prioridade de atendimento aos agricultores familiares e determina a
inclusão da farinha ou da fécula de mandioca na composição de
cestas básicas a serem distribuídas pelo Estado em programas
sociais ou em situações de emergência.

A importância da cultura da mandioca remonta a tempos anteriores
ao descobrimento do Brasil, quando a raiz já era utilizada como base
alimentar de povos indígenas nacionais, hábito que foi perpetuado
pelos colonizadores portugueses e pelos negros trazidos da África
como escravos e chegou até os nossos dias. Ainda hoje, a raiz é
amplamente cultivada e consumida em todas as regiões do País - em
especial no Estado de Minas Gerais, onde é ingrediente de quase
todas as receitas tradicionais -, derivando-se dela vários produtos. Por
se tratar inequivocamente de um alimento básico da população, a
mandioca “in natura” mereceu atenção especial do Governo do
Estado, que isentou o produto do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS -, por meio do Decreto nº 44.057, de
29/6/2005, no pacote tributário editado nesse ano.

A importância alimentar e cultural da mandioca se reflete hoje,
naturalmente, no significativo peso econômico da cultura e seus
derivados. É, portanto, natural que o Estado institua uma política para
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incentivar sua produção e consumo.
Vale citar que a emenda apresentada por esta Comissão, no

primeiro turno, ao projeto em análise foi rejeitada pelo Plenário.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8/2007,
no 2º turno.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Getúlio

Neiva.

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. Paulo Paiva por sua posse como

Presidente do BDMG (Requerimento nº 226/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a diretoria da AMPAQ, na pessoa de seu
Diretor-Presidente, Sr. Wagner da Silva, por sua posse para o triênio
2007-2009 (Requerimento nº 269/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Município de Lontra por seu aniversário de
emancipação política (Requerimento nº 291/2007, da Deputada Ana
Maria Resende);

de aplauso ao Sr. Rômulo Augusto Duarte da Silva por integrar a
equipe de arbitragem das provas de natação dos Jogos Pan-
Americanos (Requerimento nº 292/2007, do Deputado André Quintão);

de pesar pelo falecimento da Sra. Wanda Correa Lamha, ex-Prefeita
do Município de Bicas (Requerimento nº 294/2007, do Deputado
Braúlio Braz);

de congratulações com o Colégio Sagrado Coração de Jesus, na
pessoa da sua Diretora, Irmã Terezinha Maria Veroneze, pela
passagem do centenário de sua fundação (Requerimento nº
298/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Consórcio dos Municípios de Três Marias - Comlago -
pelo transcurso do 6º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
305/2007, do Deputado Doutor Viana);
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de aplauso à Fundação Gorceix, pelo transcurso do 47º aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 307/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Fundação Amae para Educação e Cultura
pelo transcurso do 40º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
309/2007, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com o Clube Atlético Mineiro pelo transcurso do
99º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 311/2007, do
Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Centro 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 (Requerimento nº 314/2007, do Deputado João Leite);

de congratulações com o Sr. Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito
Municipal de Betim, pela instalação e inauguração do Centro de
Referência em Energia Renováveis - Crer - no Município
(Requerimento nº 315/2007, do Deputado Rômulo Veneroso);

de aplauso ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado de Minas Gerais - Saae-MG - pelos 26 anos de sua instituição
(Requerimento nº 336/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro
Preto por seus 168 anos de fundação (Requerimento nº 340/2007, do
Deputado Doutor Viana);

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 - por seus 15 anos de fundação
(Requerimento nº 341/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rede Pitágoras por seus 41 anos de fundação
(Requerimento nº 344/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Edmilson Soares por sua posse nos
cargos de Vice-Presidente da Federação das Associações
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de
Minas Gerais - Federaminas - e de Presidente da Regional Vale do
Rio Doce dessa entidade (Requerimento nº 346/2007, do Deputado
Jayro Lessa);



308

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Fundição no
Estado de Minas Gerais - Sifumg -, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Afonso Gonzaga, pela posse de sua nova diretoria para o triênio 2007-
2010 (Requerimento nº 347/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Prefeito
Municipal de Poços de Caldas, pelos relevantes serviços prestados à
sociedade caldense (Requerimento nº 348/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho);

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 (Requerimento nº 349/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho);

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 (Requerimento nº 351/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho);

de congratulações com os Srs. Nivaldo Donizete Muniz e Valdevino
Felisberto dos Reis, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito
Municipais de Campestre, pelos relevantes serviços prestados à
sociedade desse Município (Requerimento nº 352/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho);

de aplauso à RM Sistemas pelo transcurso do 23º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 365/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - Fapemig - pelo transcurso do 21º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 367/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Minas Tênis Clube pelo 72º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 370/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira por seus 135 anos de
fundação (Requerimento nº 373/2007, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Sotero Silveira de Souza, ex-
Prefeito de Raul Soares (Requerimento nº 374/2007, do Deputado
Mauri Torres);

de congratulações com o Sr. Helvécio Luiz Reis, Reitor da
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Universidade Federal de São João del-Rei, pelos 20 anos de sua
fundação (Requerimento nº 388/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Univale pelo desenvolvimento da pomada
cicatrizante à base de repolho (Requerimento nº 389/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de pesar pelo falecimento do Sr. Inácio Murta, Prefeito Municipal de
Coronel Murta (Requerimento nº 393/2007, da Comissão de Direitos
Humanos);

de pesar pelo falecimento do Sr. João de Souza Cruz, Vereador do
Município de Brumadinho (Requerimento nº 395/2007, do Deputado
Ivair Nogueira).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007
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 Vanderlei Miranda - Exibição de
vídeo - Entrega de placas - Apresentação musical - Palavras do
Pastor Márcio Valadão - Apresentação musical - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - José Henrique - Adalclever Lopes - Getúlio Neiva -

João Leite - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta.

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 Sávio Souza Cruz, 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 Antônio Roberto; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão do
Exército, Gen. João Roberto de Oliveira; Ten. Rogério Prado Mariani,
representando o Comandante do Ciaar, Brig.-Ar Antonio
Franciscangelis Neto; e Deputado Vanderlei Miranda, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; o Revmo. Sr.
Pastor Márcio Valadão, Presidente da Igreja Batista da Lagoinha; e a
Ilma. Sra. Ana Paula Valadão Bessa, Ministra de Louvor do Grupo
Diante do Trono.
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Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereadores

Geraldo Félix e Moamed Rachid, da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; do Ilmo. Sr. Fábio Drumond, Presidente da Loteria do
Estado de Minas Gerais; do Revmo. Sr. Pastor Ian Alone Pereira,
Superintendente da Rede Super de Televisão; da Ilma. Sra. jornalista
Inácia Soares, Diretora de Programação da Rede Super; e dos Ilmos.
Srs. Walter Freitas, assessor do Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário desta Assembléia; e Marcelo Generoso, assessor do
Deputado Alberto Pinto Coelho.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja Batista da

Lagoinha e o Ministério de Louvor Diante do Trono pelo transcurso,
respectivamente, de seus 50 anos e de seus 10 anos de fundação.

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

será interpretado pela Ministra de Louvor Ana Paula Valadão Bessa.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda
Exmos. Srs. Presidente Deputado Doutor Viana; Pastor Márcio

Valadão, Presidente da Igreja Batista da Lagoinha; Pastora Ana Paula
Valadão Bessa, Ministra de Louvor; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4ª Região Militar, Gen. João Roberto
de Oliveira; Ten. Rogério Prado Mariani, representando o
Comandante do Ciaar, Brig.-Ar Antônio Franciscangelis Neto; colegas
Deputados que prestigiam esta solenidade; colegas Vereadores da
Câmara Municipal, com quem, por um tempo muito bom e proveitoso,
tive um convívio fraterno, que deixou saudades; colegas Pastores da
Igreja Batista da Lagoinha e das demais denominações aqui
representadas; Pastores Gustavo Bessa e André Valadão;
autoridades que representam as suas entidades; membros do Grupo
de Louvor Diante do Trono; queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista
da Lagoinha e da igreja do Senhor Jesus como um todo na face da
terra - e, graças a Deus, há muitos representantes -; telespectadores
que nos acompanham pela TV Assembléia e pela Rede Super; minha
família - Pastora Fátima Miranda, Daniele, Dominique, Douglas,
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Alexandre, Daniel e avô Jaconias -, sintam-se todos homenageados
nesta comemoração dos 50 anos da Igreja Batista da Lagoinha.

Peço licença ao Presidente para fugir do protocolo, porque isso nos
engessa um pouco. Algumas pessoas perguntaram-me qual é o
sentimento de parlamentar e de pastor ao prestar esta homenagem. O
sentimento é gratificante e nobre. Tenho a certeza de que qualquer
parlamentar desta Casa gostaria de prestar esta homenagem, que se
torna pequena diante da grandiosidade do trabalho que a Igreja
Batista da Lagoinha tem prestado à nossa cidade, ao Estado e ao
Brasil, chegando ao exterior.

Sobretudo para mim, 50 anos são uma marca importante, porque
dificilmente algum projeto que não seja sério consegue sobreviver
tanto tempo assim. Talvez até sobreviva, mas nosso projeto não vem
apenas sobrevivendo há 50 anos; vem também produzindo frutos
maravilhosos há 50 anos. E, destes 50, há 20 anos tenho tido o
privilégio de participar como membro e diácono da Igreja Batista da
Lagoinha; e há 10, como um de seus Pastores. Isso me dá muita
alegria e muito me honra.

Na oportunidade, quero fazer algo que tenho feito ao longo destes
10 anos: agradecer ao Pastor Márcio Valadão a confiança de me
haver convidado um dia para compor sua equipe. Sei da
responsabilidade que isso implica.

Hoje, ocupando uma cadeira nesta Casa, percebo que o trabalho
parlamentar tem grande semelhança com o trabalho pastoral. Tenho
dito isso em várias oportunidades. A semelhança está no fato de que,
em qualquer dos postos, lidamos com gente. Tanto aqui, em meu
gabinete parlamentar, quanto em meu gabinete pastoral na Igreja,
lidamos com as ansiedades, as expectativas e as frustrações das
pessoas. Participamos de momentos delicados de suas vidas. Nisso
há grande semelhança. Poderia mesmo dizer que a vida parlamentar
é um exercício pastoral, caro Presidente Deputado Doutor Viana.

Estar ciente da responsabilidade que nos cabe e de que não se trata
de casualidade permite-me fazer a leitura da semelhança das duas
funções e agradecer a Deus o privilégio de me haver conduzido a este
lugar, onde, creio, exerço um ministério.

Aliás, esse ministério começou na Câmara Municipal, quando, em
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2002, o Pastor Márcio telefonou-me para falar da proposta da nossa
chegada àquela Casa. Não me esqueço das palavras que usou. Ele
disse: “Na próxima eleição, você cumprirá seu ministério na Câmara
Municipal”. E eu tenho encarado, de fato, meu mandato como um
ministério. Foi assim lá e está sendo também aqui.

Poder homenagear a Igreja Batista da Lagoinha, nos seus 50 anos,
e o Ministério de Louvor Diante do Trono, nos seus 10 anos, é, com
toda a certeza, uma honra e uma alegria muito grandes para mim.
Quando se faz parte da história, a leitura que se faz dela é diferente.

Convém também ressaltar a importância do trabalho que o Pastor
Márcio Valadão, como Presidente da Igreja, tem exercido nesses
quase 40 anos à frente da Igreja. A Igreja Batista da Lagoinha
completa 50 anos, e o Pastor Márcio, se correr um pouquinho,
alcançará isso também, porque já são quase 40 anos de serviços
prestados a esta cidade.

Conversamos informalmente com o representante do Governador
Aécio Neves, o Dr. Fábio, a quem, aliás, peço desculpas pelo ato falho
de não ter citado seu nome anteriormente. Ele me falou da leitura que
o Governador Aécio Neves faz do segmento evangélico,
especialmente da Igreja Batista da Lagoinha, no tocante ao grande
serviço social que ela presta à comunidade de Belo Horizonte e ao
povo em geral.

Ao longo dos anos, esse trabalho social não custou nem sequer um
centavo ao governo. Aliás, isso não se dá de forma diferente com
outras instituições que também fazem esse trabalho com o mesmo
empenho, zelo, amor e dedicação, sem depender dos recursos do
governo. É claro que tais recursos serão sempre bem-vindos, visto
que nos ajudarão a realizar um trabalho ainda melhor. Não quero
dizer, portanto, que desprezamos os recursos que o governo reserva
para a área social. O que quero dizer é que realizamos esse trabalho
independentemente dessa ajuda, mas as parcerias são necessárias
para ajudar-nos a desenvolver os projetos sociais.

Quanto ao aspecto espiritual, qual é a importância do trabalho? O
grande foco está nessa questão. Quero crer que todo o trabalho social
desenvolvido é apenas o pano de fundo, pois sabemos que o Pastor
Márcio Valadão, nos quase 40 anos em que atua como Pastor da
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Igreja Batista da Lagoinha, e a referida Igreja, em 50 anos de trabalho,
têm um compromisso muito sério com a evangelização da cidade de
Belo Horizonte. Com certeza, o principal foco do trabalho realizado ao
longo desses 50 anos é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, levar a
boa nova da salvação àqueles que estão sedentos e famintos, ou
seja, que anseiam por uma palavra que lhes traga não só o alento
momentâneo, mas que produza, para o futuro e para a eternidade, o
propósito maior de Deus: relacionamento e vida eterna com Ele.

Creio que esses 50 anos representam um marco, o início de uma
caminhada. Daqui a 50 anos, não sei quantos de nós estaremos aqui,
Pastor Márcio. Ao fazer uma leitura natural, real, imagino que, dentre
nós, poucos estaremos aqui. Porém, quero crer que, nessa época,
alguém estará nesta Casa, prestando homenagem a essa Igreja,
pelos seus 100 anos de atuação na cidade de Belo Horizonte, bem
como ao Ministério de Louvor Diante do Trono, pelos seus 60 anos.
Quero crer que isso seja motivo para darmos muitas graças a Deus.
Quero crer ainda que este seja o momento de nos alegrarmos, de
erguermos os olhos ao céu e dizer: - Deus, muito obrigado por esses
50 anos. Parabéns, Pastor Márcio! Parabéns, pastores e pastoras da
Igreja Batista da Lagoinha! Parabéns, membros do grupo Diante do
Trono! Parabéns, diáconos e diaconisas! Parabenizo também os mais
de 30 mil membros que hoje compõem o corpo da Igreja Batista da
Lagoinha. Parabéns, parabéns, parabéns! Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional sobre a Igreja Batista da Lagoinha.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas
O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa, representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, fará entrega de placas
alusivas a esta comemoração. Para receber a primeira placa
destinada à Igreja Batista da Lagoinha, convidamos a se colocar, no
local destinado a condecorações, o Pastor Márcio Valadão. A placa
contém os seguintes dizeres: “A ética e os princípios cristãos se
refletem nos inúmeros frutos alcançados nos âmbitos social,
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educativo, missionário e espiritual, que tanto têm beneficiado a
comunidade mineira. A homenagem da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais àquela que hoje é a maior Igreja Batista do
Brasil, em comemoração de seus 50 anos de fundação”. Para receber
a segunda placa, convidamos a Ministra Ana Paula Valadão Bessa. A
placa contém os seguintes dizeres: “Desde que nasceu, o Ministério
de Louvor Diante do Trono tem revolucionado o cenário musical
evangélico no País. A homenagem da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais a esse grupo pelos seus 10 anos de absoluto sucesso”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Vanderlei
Miranda para participar da entrega.

- Procede-se à entrega das placas.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Ministra de Louvor
Ana Paula Valadão Bessa, que apresentará a música “Por amor de ti,
oh Brasil”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Pastor Márcio Valadão

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exma. Sra.
Ana Paula Valadão Bessa, Ministra de Louvor do grupo Diante do
Trono; Exmos. Srs. Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o
Comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão do Exército, Gen.
João Roberto de Oliveira; Deputado Federal Antônio Roberto; Ten.
Rogério Prado Mariani, representando o Comandante do Ciaar, Brig.-
Ar Antônio Franciscangelis Neto; e Deputado Vanderlei Miranda, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Creio que bate dentro do coração não apenas de cada membro da
Igreja Batista da Lagoinha, mas, acima de tudo, no próprio coração do
Senhor Jesus, neste momento. A Bíblia diz para não esquecermos os
dias dos pequenos começos. Houve momentos na jornada do povo de
Israel, indo para a Terra da Promessa, quando chegaram a um lugar
em que colocaram uma pedra e disseram: “Ebenézer. Até aqui nos
ajudou o Senhor”.

Esses 50 anos, para nós, representam apenas um momento, um



316

marco, não é o fim, é apenas uma lembrança. Uma lembrança de que,
durante esses 50 anos, a fidelidade do Pai sempre foi tão real, sempre
tão plena. E, se nós alcançamos essa data, é exatamente porque o
Senhor tem sido sempre fiel, misericordioso, justo, mas, acima de
tudo, tem concedido a cada membro da Igreja uma paixão. Uma
paixão por Aquele que ousou nos amar de tal maneira, a ponto de dar
a Sua própria vida para que pudéssemos ter a vida. Ao mesmo tempo
em que a Igreja tem uma representação humana natural, é uma
instituição divina. O próprio Senhor Jesus disse: “Eu edificarei a minha
Igreja”. A Igreja da Lagoinha é uma igreja que tem buscado, como as
outras igrejas, honrar o nome dAquele que é digno de toda glória e de
toda honra.

Por isso, tomamos esta homenagem e depositamos todo o mérito
aos pés daquela que é digna de merecê-la, porque a Igreja nada mais
é, segundo a ótica da palavra de Deus, do que o próprio corpo do
Senhor Jesus Cristo aqui na terra, manifestando o seu amor,
compaixão, bondade e misericórdia.

Algo que tem caracterizado a Igreja da Lagoinha, nesses anos, é o
fato de ser uma igreja heterogênea, carinhosa e meiga, em que
qualquer pessoa não é apenas bem-vinda, mas pode experimentar o
carinho de Deus. Temos visto os milagres! Podemos celebrar 50 anos,
mas celebra mais aquele que algum dia tem um encontro com o
Senhor. A fé cristã é completamente diferente de todas as outras
religiões, que crescem por adesão. No cristianismo, não há adeptos; a
pessoa passa por uma experiência que é tão profunda e radical, que a
pessoa nasce de novo, converte-se e passa a ver o mundo de modo
diferente e a ter valores diferentes. Enquanto estava assentado ali,
ouvi o testemunho do Coronel de que a banda do Exército é hoje
composta praticamente por evangélicos, que antes eram bêbados,
pessoas que não tinham esperanças, mas que hoje experimentaram a
conversão, nasceram de novo.

É isso que anelamos ver em nossa terra. Amamos a nossa terra.
Deus poderia ter-nos feito nascer em outro país, mas escolheu o
melhor deles para nascermos. Amo esta terra! Nasci em Belo
Horizonte; Minas Gerais é o meu Estado; amo este país, porque é o
meu país. E queremos ver esta terra transformada pelo poder do
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Senhor Jesus. E há uma promessa nas Escrituras que diz que, como
as águas cobrem o mar, toda a terra vai-se encher da glória do
Senhor. Tenho certeza de que eu, você, cada membro da Igreja e os
futuros membros, todos nós participamos desse mesmo sonho de
honrar o Senhor Jesus e ver o cumprimento dessa promessa. Por
isso, em nome de todos os membros da Igreja da Lagoinha, gostaria
de agradecer todo esse carinho e essa homenagem, que trazemos e
deixamos aos pés daquele que é digno de recebê-la, o dono da Igreja,
o Senhor Jesus Cristo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Ministro de Louvor

André Valadão, que apresentará a música “Alegria”.
- Procede-se à apresentação musical.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste momento, convidamos os presentes a assistir a um

vídeo sobre o Ministério de Louvor Diante do Trono.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Pastor Márcio Valadão, Presidente da Igreja Batista da

Lagoinha, nossa homenageada de hoje; Sra. Ana Paula Valadão
Bessa, Ministra de Louvor do grupo Diante do Trono, que também
está sendo homenageado hoje; Deputado Federal Antônio Roberto;
Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 4ª
Região Militar e da 4ª Divisão do Exército, Gen. João Roberto de
Oliveira; Ten. Rogério Prado Mariani, representando o Comandante
do Ciaar, Brig.-Ar Antônio Franciscangelis Neto; meu iluminado amigo
e querido Deputado Vanderlei Miranda, pastor e autor do
requerimento que, aprovado por unanimidade, deu origem a esta
homenagem. É uma honra tê-los aqui.

Entre tantas autoridades, cito, com alegria, a presença dos
Vereadores Mohamed Rachid e Geraldo Félix; dos colegas Deputados
Estaduais João Leite, Getúlio Neiva e Walter Tosta; e do nosso amigo
Sebastião Quintão, Prefeito de Ipatinga.

Cumprimento as demais autoridades e os demais presentes neste
Plenário, os telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia e
pela TV Rede Super, os nossos funcionários e a imprensa.
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É muito difícil falar depois dos Pastores Márcio e Vanderlei, que,
como disse o pessoal do Ministério de Louvor Diante do Trono, são
muito profissionais.

Que bom que Deus está entre nós. Há meio século, iniciava-se a
história da Igreja Batista da Lagoinha, fundada em Belo Horizonte, no
dia 20 de dezembro, por membros vindos da Igreja do Barro Preto.

Reunindo-se num galpão alugado, o pequeno grupo de 20 pessoas
não poderia imaginar que a instituição, que hoje ocupa o templo do
Bairro São Cristóvão e conta com a Rede Super de Televisão, tão
bem equipada para propagar sua mensagem, levaria tão longe o
singelo propósito de praticar sua fé.

Responsável pela transformação e pela expansão da Igreja, o
Pastor Márcio Valadão, com seu trabalho de formiga, realizado por
pequenos grupos, hoje conhecidos como células, é o grande artífice
desse iniludível crescimento. Para atingir esse momento pleno, tempo
de colheita e de abundância, a Igreja da Lagoinha disseminou, por
meio de seus atos, os grãos benditos do amor e do afeto que, dia
após dia, eram oferecidos ao seu rebanho.

Há 10 anos, nascia em seu seio, de forma promissora, por iniciativa
de Ana Paula Valadão, o Ministério de Louvor Diante do Trono, um
dos mais bem-sucedidos conjuntos de música “gospel” do Brasil. Suas
inspiradas canções deram origem à gravação de vários álbuns
musicais, cuja vendagem reverte em recursos para sustento de uma
importante obra missionária. Tendo vendido, conforme citado aqui,
mais de 5 milhões de discos e abrigando cerca de 50 integrantes,
entre músicos de base, orquestra de sopro, dançarinos e cantores,
com suas canções evangélicas vertidas para o espanhol e para o
inglês, o grupo já é sucesso mundial.

Arte e religião, junto a uma finalidade social de apoio, sobretudo às
crianças em desamparo, fazem da Igreja Batista da Lagoinha e do
Ministério de Louvor Diante do Trono um exemplo de abençoada
persistência. Tocando a dimensão da beleza e elevando a alma, numa
festiva celebração do evangelho, têm a Igreja e seu grupo de músicos
empreendido uma impressionante jornada em nome da esperança em
um mundo melhor e marcado pela prosperidade e pela fraternidade.
Essas vozes que cantam para todos, evangélicos ou não, as mais
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sublimes formas de orar conclamam-nos a superar os momentos
difíceis e a deixar para trás os problemas que nos afligem.

Ao trazer para tantos o testemunho da fé e a convicção do triunfo da
esperança, os pastores dessa Igreja confortam-nos com a alegria e
com a força do amor e da misericórdia.

Antes de encerrar, abro um parêntese para dizer ao Pastor
Vanderlei Miranda, parlamentar desta Casa, que sua missão na terra
é muito grande, visto que Deus o chamou para a evangelização, para
exercer seu ministério. O Pastor Márcio convocou-o a representar e a
exercer esse ministério também aqui, nesta Assembléia. Que Deus o
abençoe em sua caminhada!

A todos os membros dessa Igreja fica a justa homenagem desta
Casa. Que nosso reconhecimento se inscreva no registro dessa
belíssima história, que, originada em Belo Horizonte, irradia-se para o
Brasil e para o mundo. 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 extraordinária de terça-feira, dia 8, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/4/2007
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Ademir Lucas (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 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 debater, em audiência pública, a



320

situação dos comerciantes dos Mercados Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza, haja vista a possibilidade de encerramento de suas
atividades. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
a Sra. Neusa Resende da Fonseca, Presidente da Associação dos
Comerciantes do Mercado Distrital do Cruzeiro; e os Srs. Giovani
Laureano Teixeira, Presidente da Associação dos Permissionários do
Mercado Distrital de Santa Tereza, Rômulo Alves Enoque,
Representante da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro, e Yé
Borges, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa
Tereza, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, João Leite e
Ademir Lucas (4), em que solicitam sejam realizadas visitas desta
Comissão à Secretaria de Planejamento e Gestão, para discutir a
desapropriação do imóvel onde funciona a Feira Mix; ao Presidente do
Ipsemg, para discutir a assistência à saúde prestada pelo Instituto aos
servidores, aos pensionistas e o pagamento de pensões; audiência e
visita ao Mercado Distrital de Santa Tereza e ao Mercado Distrital do
Cruzeiro, a fim de verificar as condições de funcionamento desses
estabelecimentos, que estão ameaçados de fechamento; seja enviado
ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com
vistas à realização de audiência pública em uma das Comissões
dessa Casa Legislativa, para discutir, com as comunidades
envolvidas, o fechamento dos Mercados Distritais de Santa Tereza e
do Cruzeiro; Durval Ângelo (4), em que solicita seja encaminhado ao
Promotor de Justiça da 4ª Vara Criminal, pedido de providência para
que seja agilizada a investigação criminal que envolve Jurandir
Pereira de Oliveira, que se encontra preso na 2ª Delegacia de Polícia
de Contagem, onde, segundo seu pai, corre risco de morte; e ao
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Subsecretário de Administração Penitenciária, solicitando a reabertura
do processo do Sr. Leonardo Henrique Ferreira, ex-agente
penitenciário, contratado por intermédio da Secretária de Defesa
Social, que foi dispensado sob acusações de facilitação de entrada de
objetos na Penitenciária Nelson Hungria; seja realizada visita desta
Comissão ao Subsecretário de Administração Penitenciária e ao
Ouvidor de Administração Penitenciária a fim de discutir fatos relativos
ao processo do ex-agente penitenciário Leonardo Henrique Ferreira; e
seja encaminhado ofício à Defensoria Pública do Estado com vistas a
que seja acompanhado o processo nº 06.261.757-6, em atenção ao
apelo da Sra. Maria Aparecida Claudiana da Silva, bisavó das
crianças envolvidas nesse processo e que está disposta a ajudar na
manutenção delas. 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 maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Walter Tosta - Luiz Tadeu

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 459/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Fundação Frei Antonino Puglisi, com
sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 459/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Frei Antonino Puglisi, entidade que presta relevantes
serviços à população de Uberlândia.

É importante destacar que ela promove atividades gratuitas de apoio
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e recuperação de dependentes químicos por meio de terapia
ocupacional; oferece-lhes orientação espiritual e psicológica; busca a
sua reintegração na sociedade; e presta assistência aos familiares dos
recuperandos.

Visando a ampliar e manter suas atividades, ela firma convênios
com órgãos públicos e com a iniciativa privada.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

459/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de maio de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 569/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em causa visa

dar denominação à escola estadual do Bairro Sarandi, localizada no
Município de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 569/2007 pretende denominar de Padre João de

Mattos Almeida a escola estadual do Bairro Sarandi, localizada no
Município de Belo Horizonte.

Natural de Barbacena, o homenageado dedicou sua existência à fé
católica. Foi ordenado sacerdote, em 1936, com licença especial do
Papa Pio XI, por não ter a idade mínima exigida.

Durante sua vida sacerdotal, foi responsável por várias paróquias,
tornando-se Vigário Emérito da Paróquia São Dimas, no Bairro
Serrano, onde ficou por mais de 23 anos. Sempre pronto a ajudar e
orientar quem necessitava, cuidava especialmente dos idosos e
menos favorecidos.
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A escola estadual do Bairro Sarandi, inaugurada em 2005, para
atender alunos dos ensinos fundamental e médio, recebeu grande
colaboração do Pe. João de Mattos Almeida, o que motivou seu
colegiado e a comunidade local a proporem a homenagem prevista no
projeto em análise, como agradecimento pelos trabalhos realizados
pelo pároco.

Diante disso, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 569/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.



324

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2007
(Nova redação na forma do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 24/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que “dispõe
sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e da
remuneração básica das categorias que menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Governador do
Estado solicita que a matéria tramite em regime de urgência.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame do projeto
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Durante a votação da matéria foi rejeita a Emenda nº 1, razão pela
qual emitimos o nosso parecer fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo estabelecer reajustes no

vencimento e na remuneração básica das classes dos policiais civis e
militares, dos bombeiros militares, dos Agentes de Segurança
Penitenciários e dos Agentes de Segurança Socioeducativos e dos
valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo, a serem
concedidos nos anos de 2007, 2008 e 2009.

Nos termos da mensagem do Governador, “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”.
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Os reajustes dar-se-ão da seguinte forma.
Para os cargos das carreiras dos policiais civis; postos e graduações

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; carreira de Agente
de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6º da Lei nº 13.720,
de 2000, e carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, instituída
pela Lei nº 15.302, de 2004: 10% de reajuste a partir de 1º/9/2007.
Também se propõe esse reajuste para 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 20/7/90.

Sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de 10%,
concedido às categorias mencionadas no ano de 2007, o projeto
estabelece um reajuste de 10% com vigência a partir de 1º/9/2008.

Para o posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar e o cargo de Delegado de Polícia, nível especial,
grau E, 14,83% de reajuste a partir de 1º/9/2007.

Sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de 14,83%,
concedido às categorias mencionadas no ano de 2007, o projeto
estabelece um reajuste de 14,62% a partir de 1º/9/2008.

Para o posto de Terceiro-Sargento da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar e o cargo de Agente de Polícia, nível II, grau E, e de
Escrivão de Polícia, nível II, grau E, 11,8% de reajuste a partir de
1º/9/2007.

Para os cargos de Agente de Polícia, nível III, grau A, e de Escrivão
de Polícia, nível III, grau A, 11,2% de reajuste a partir de 1º/9/2007.

Sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de 11,8% e de
11,2%, concedidos, respectivamente, às categorias mencionadas, no
ano de 2007, o projeto estabelece um reajuste de 11,77% a partir de
1º/9/2008.

Finalmente, para o ano de 2009, a partir de 1º de setembro, propõe-
se um reajuste de 10%, comum a todas as categorias de servidores
mencionadas, sobre os valores resultantes dos reajustes anteriores.

A proposição ainda pretende dispor sobre a revisão dos proventos
dos servidores inativos em face dos reajustes propostos,
determinando a sua aplicação nos termos da Constituição Federal.
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O projeto de lei em análise, se aprovado, acarretará aumento de
despesa com pessoal, pois produzirá efeitos concretos sobre a folha
de pagamento do funcionalismo. A Lei Complementar Federal nº 101,
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, conceitua despesa com
pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece limitações para tais
gastos. Dispõe, ainda, no art. 21, que é nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às
exigências dos seus arts. 16 e 17 bem como o disposto no inciso XIII
do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição da República.

Informamos que o governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhou ofício a
esta Casa, no qual consta que o impacto financeiro que o reajuste dos
servidores policiais civis e militares, dos bombeiros militares, dos
Agentes de Segurança Penitenciários e dos Agentes de Segurança
Socioeducativos ocasionará será da ordem de R$1.090.072.304,01.

Ressalte-se que a mensagem do Governador informa que, para a
elaboração do projeto, “foram observados os limites de despesa de
pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
a sustentatibilidade que constitui premissa para a concessão de
reajustes e vantagens pecuniárias aos servidores públicos do Poder
Executivo Estadual”.

Por outro lado, a análise do conteúdo dessa informação deverá ser
feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no
momento oportuno, à luz das exigências da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Vê-se, pois, que a proposição cumpre os pressupostos jurídico-
formais para sua tramitação nesta Assembléia Legislativa.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei nº 929/2007.

Sala das Comissões, 8 de maio 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 929/2007

Comissão de Segurança Pública



327

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 929/2007

dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento
básico e da remuneração básica das categorias que menciona. Por
solicitação do Governador, com fulcro no art. 69 da Constituição
Estadual, a matéria tramita em regime de urgência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/4/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Distribuída a esta Comissão em virtude de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, deve agora a matéria receber parecer
de mérito, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, XV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo reajustar o vencimento e a

remuneração básica dos policiais civis e militares, dos bombeiros
militares, dos Agentes de Segurança Penitenciários e dos Agentes de
Segurança Socioeducativos, bem como os valores remanescentes
das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de
serviços de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Socioeducativo. Tais mudanças ocorreriam
escalonadamente, nos exercícios orçamentários de 2007, 2008 e
2009.

Esse conjunto de medidas se insere em uma política mais ampla de
valorização do trabalhador da segurança pública, iniciada ainda no
governo Itamar Franco e aprofundada sob o atual governo, a qual leva
em consideração, no âmbito estadual, recomendações destacadas de
documentos, pesquisas e relatos de experiências, nacionais e
internacionais, acerca da matéria. Trata-se, em suma, de reconhecer
que dotar o profissional da segurança pública de condições
adequadas de trabalho, especialmente salário compatível com suas
obrigações, riscos e necessidades, é pressuposto essencial para a
construção de uma política de defesa social de qualidade.

A proposta sob exame se desdobra em etapas diferenciadas. No
exercício de 2007, a partir de setembro, elevação remuneratória de
10% para os integrantes das carreiras de policial civil, policial militar,
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bombeiro militar, Agente de Segurança Penitenciário e Agente de
Segurança Socioeducativo. Esse mesmo percentual seria aplicado
sobre os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários das funções públicas de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo. Seriam
atribuídos, ainda, 14,83% para o posto de Tenente-Coronel da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e para o cargo de Delegado de
Polícia, nível especial, grau E; 11,8% para o posto de Terceiro-
Sargento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e para o
cargo de Agente de Polícia, nível II, grau E, e de Escrivão de Polícia,
nível II, grau E; e 11,2% para os cargos de Agente de Polícia, nível III,
grau A, e de Escrivão de Polícia, nível III, grau A.

Em 2008, também a partir de setembro, se concederiam novos
reajustes, nos mesmos percentuais a serem aplicados este ano, salvo
para os que em 2007 receberem 14,83% ou 11,8% e 11,2%, que
teriam, respectivamente, 14,62% e 11,77%. A partir de setembro de
2009 incidiria um percentual de 10% sobre todas as categorias
mencionadas.

Verifica-se que a proposição obedece tanto a imperativos de uma
gestão pública sóbria e eficiente quanto às necessidades das
categorias profissionais beneficiadas. E se, de um lado, podemos
admitir que os aumentos salariais propostos ainda não conduzem os
servidores atingidos ao patamar pecuniário ideal, de outro é forçoso
reconhecer que há, de fato, um comprometimento da administração
com a melhoria paulatina de sua condição de trabalho. Os sucessivos
reajustes remuneratórios aplicados desde 2000 são prova disso.

A par dessa constatação entendemos, todavia, que algumas
alterações devem ser realizadas no projeto, a fim de aperfeiçoar seu
escopo. Nesse intuito, apresentamos cinco emendas à proposição.

A Emenda nº 1 pretende estender a alteração remuneratória prevista
no projeto de lei aos técnicos do setor administrativo do sistema de
defesa social. Com isso, procuramos conferir tratamento isonômico a
esses servidores, que também se sujeitam a riscos e peculiaridades
próprios da área de segurança pública.

A fim de melhor atingir os objetivos de valorização profissional
contidos na proposta, apresentamos a Emenda nº 2, que prevê a
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antecipação do reajuste para maio de cada ano abrangido. Trata-se
de atitude que, além de proporcionar o benefício imediatamente,
harmoniza o reajuste do trabalhador da segurança pública ao dos
demais trabalhadores. Note-se que, por exemplo, serviços básicos
como transporte, água, luz e telefonia, além de outros produtos, têm
aumento a partir desse mês e são suportados pelos servidores da
defesa social, que somente em setembro teriam seu reajuste salarial.
Pelo mesmo motivo a Emenda nº 3 determina como data-base para
esse reajuste o dia 1º de maio.

Já a Emenda nº 4 visa a conceder gratificação pelo exercício de
atividade de risco aos servidores relacionados na proposição. Tal
medida torna efetiva a regra presente no inciso XXIII do art. 7º da
Constituição da República, que dispõe sobre o adicional remuneratório
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Faz-se, assim,
justiça a esses servidores, que exercem seu labor em condições
diferenciadas, colocando, diariamente, suas vidas em risco na defesa
da paz social.

Com a Emenda nº 5 objetivamos ampliar o alcance do processo de
valorização remuneratória das carreiras referidas na proposição,
estabelecendo previsão de data para o reajuste salarial de 2010. A
medida se escora na necessidade de se estender a política
remuneratória até o fim dos mandatos estaduais vigentes, em
obediência à racionalidade plurianual que orienta o planejamento
público.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

929/2007 com as seguintes emendas nºs 1 a 5.
Emenda nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte inciso VII:
“Art. 1º - (...)
VII - os valores dos vencimentos básicos das carreiras a que se

referem os incisos I a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto
de 2004.”.

Emenda nº 2
Substitua-se no “caput” dos arts. 1º ao 8º a palavra “setembro” pela

palavra “maio”.
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Emenda nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído o dia 1º de maio como data-base para

reajuste dos vencimentos ou remunerações das categorias de
servidores de que trata esta lei.”.

Emenda nº 4
Acrescente-se onde convier:
“ Art. ... - Fica concedido aos servidores de que trata esta lei

adicional por atividade de risco, correspondente a 20% (vinte por
cento) dos respectivos vencimentos básicos ou remunerações.”.

Emenda nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste

salarial, entre a data do reajuste previsto no art. 8º e o mês de março
de 2010, aos servidores de que trata esta lei.”.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Antônio Júlio - Leonardo Moreira - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 24/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe
sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e da
remuneração básica das categorias que menciona.

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Governador do
Estado solicita que a matéria tramite em regime de urgência.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo reajustar o vencimento e a
remuneração básica das classes dos Policiais Civis e Militares, dos
Bombeiros Militares, dos Agentes de Segurança Penitenciários e dos
Agentes de Segurança Socioeducativos e os valores remanescentes
das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de
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serviços de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Socioeducativo, nos anos de 2007, 2008 e 2009.

Para 1º de setembro de 2007, propõem-se os seguintes reajustes:
- 10% para os cargos das carreiras dos policiais civis; postos e

graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; carreira
de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6º da Lei
nº 13.720, de 2000, e carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 2004. Também se
propõe esse reajuste para 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 20/7/90;

- 14,83% para o posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar e o cargo de Delegado de Polícia, Nível
Especial, Grau E;

- 11,8% para o posto de Terceiro-Sargento da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar e o cargo de Agente de Polícia, Nível II,
Grau E, e de Escrivão de Polícia, Nível II, Grau E;

- 11,2% para os cargos de Agente de Polícia, Nível III, Grau A, e de
Escrivão de Polícia, nível III, grau A.

Para o ano de 2008, com vigência a partir de 1º de setembro, os
reajustes corresponderão ao seguinte:

- 10% sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de 10%
concedido às categorias mencionadas no ano de 2007;

- 14,62% sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de
14,83% concedido às categorias mencionadas no ano de 2007;

- 11,77% sobre os valores resultantes da aplicação do reajuste de
11,8% e de 11,2% concedidos às respectivas categorias mencionadas
no ano de 2007.

Finalmente, para o ano de 2009, a partir de 1º de setembro, propõe-
se um reajuste de 10%, comum a todas as categorias de servidores
mencionadas, sobre os valores resultantes dos reajustes anteriores.

A revisão dos proventos dos servidores inativos em face dos
reajustes propostos também está prevista no projeto em estudo, que
determina a sua aplicação nos termos da Constituição Federal, a fim
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de garanti-la, portanto, aos aposentados.
O Governador do Estado ressalta, em sua mensagem, que “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”.

Com efeito, a preocupação com a segurança pública é de extrema
relevância, especialmente nos dias de hoje, em face da crescente
violência e criminalidade que se verifica em todo o Brasil. A busca de
uma justa remuneração por meio de reajustes salariais para os
servidores que atuam no combate ao crime representa um estímulo no
desempenho profissional desses servidores, na medida em que
valoriza os serviços públicos por eles prestados.

As ações e os serviços de defesa social dependem primordialmente
da ação do servidor, razão pela qual julgamos a medida proposta justa
e oportuna.

Com relação às emendas apresentadas pela Comissão de
Segurança Pública, corroboramos o entendimento de que a Emenda
nº 2, que prevê a antecipação para maio de cada ano do reajuste
proposto pelo projeto, deve ser acolhida. Quanto às demais emendas
apresentadas pela referida Comissão, que buscam instituir
gratificação e estabelecer data-base para a concessão de reajustes,
deixamos de acatá-la. Com efeito, não obstante a fixação de reajuste
para uma determinada categoria de servidores nos termos da
proposição em análise, é importante salientar que a periodicidade
anual de reajuste é assegurada constitucionalmente a todos os
servidores públicos, sendo atribuição específica do Chefe do
Executivo definir qual a data-base para a concessão de reajustes
salariais. Outrossim, cabe ao Governador do Estado a concessão de
vantagens pecuniárias para seus servidores.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

929/2007 com a Emenda nº 2 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 a
5, apresentadas pela Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto
Abramo - Lafayette de Andrada - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 929/2007

dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento
básico e da remuneração básica das categorias que menciona. Por
solicitação dessa autoridade, com fulcro no art. 69 da Constituição
Estadual, a matéria tramita em regime de urgência.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Sargento
Rodrigues, a proposição foi encaminhada à Comissão de Segurança
Pública, que opinou pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1
a 5, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 2, da Comissão de Segurança
Pública; e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 a 5, da mesma
Comissão.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 24/2007, o

projeto de lei em tela estabelece reajustes no vencimento e na
remuneração básica das classes dos policiais civis e militares, dos
bombeiros militares, dos Agentes de Segurança Penitenciários e dos
Agentes de Segurança Socioeducativos, além de reajuste nos valores
remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de
prestação de serviços de Agente de Segurança Penitenciário e de
Agente de Segurança Socioeducativo. A proposta prevê reajustes
diferenciados para as referidas categorias profissionais, a serem
concedidos nos anos de 2007, 2008 e 2009. Os reajustes variam de
10% a 14,83% no primeiro ano e de 10% a 14,62% no segundo ano; e
são de 10% para todas as categorias no ano de 2009.
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Segundo a justificação do Chefe do Poder Executivo, “o reajuste
proposto dá continuidade às medidas para a 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”.

Com base no disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -, o reajuste proposto constitui despesa de caráter continuado,
razão pela qual se faz necessário o atendimento dos pressupostos
definidos nesse artigo, que estabelece que os atos que criarem ou
aumentarem despesa dessa natureza deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois anos subseqüentes e trazer
demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio, sem prejuízo
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Em atendimento ao disposto na LRF, o governo do Estado enviou a
esta  Casa, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão -
Seplag -, exposição de motivos em que consta o valor correspondente
ao impacto anual da medida proposta nas contas públicas do Estado,
qual seja o de R$1.090.072.304,01.

O Governador do Estado informou, por meio da mensagem que
acompanha o projeto, que na elaboração da proposta “foram
observados os limites de despesa com pessoal determinados pela
LRF”, ou seja, o acréscimo desse valor aos gastos do Estado com
pessoal não ultrapassa o limite de 49% da receita corrente líquida,
estabelecido pela referida norma para gastos com pessoal no âmbito
do Executivo Estadual.

O relatório contábil do Estado para o exercício de 2006 aponta uma
despesa com pessoal do Poder Executivo no valor de
R$9.844.997.942,88, equivalente a 44,58% da receita corrente líquida.
O gasto com pessoal, portanto, está abaixo do limite estabelecido na
LRF, o que abre espaço para acomodação, no orçamento do Estado,
do aumento da despesa com pessoal decorrente da medida proposta.

A LDO que orienta o exercício de 2007, por sua vez, em seu art. 21,
autoriza a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou a alteração da estrutura de
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carreiras, conforme lei específica, bem como a admissão ou a
contratação de pessoal a qualquer título, desde que observado o
disposto na LRF.

A Comissão de Segurança Pública apresentou as Emendas nºs 1 a
5, com vistas ao aprimoramento da proposição, mas a Comissão de
Administração Pública acolheu apenas a Emenda nº 2, com o que
concordamos.

Pelas razões apresentadas, esta Comissão entende que a proposta
em tela não encontra óbice na legislação pertinente à matéria
financeira e orçamentária e, tendo em vista sua relevância, deve ser
aprovada por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

929/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 2, da Comissão de
Segurança Pública; e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 a 5, da
mesma Comissão.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -

Carlos Mosconi - Leonardo Moreira - Inácio Franco - Gilberto Abramo -
Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Roberto Carvalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação -
Correspondência: Mensagem nº 37/2007 (encaminha emendas ao
Projeto de Lei nº 929/2007), do Governador do Estado - Ofícios e
cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.017 a 1.025/2007 - Requerimentos nºs 495 a
513/2007 - Requerimentos do Deputado Domingos Sávio e da
Comissão de Segurança Pública - Proposições não Recebidas:
Projetos de lei do Deputado Alencar da Silveira Jr. (6) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Sargento
Rodrigues, Doutor Viana e Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 13, 14 e 15/2007 - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Segurança Pública;
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 - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
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Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - 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 Arlen Santiago, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não poderia deixar

passar em branco uma reunião tão significativa, em homenagem à
Igreja Batista da Lagoinha. Mas seria importante que a ata fizesse o
registro de que o dia da homenagem à Igreja da Lagoinha foi o 85º dia
da greve dos Defensores Públicos. Estamos hoje no 90º dia.

Ao ler esta ata, que caracteriza o trabalho de uma igreja,
principalmente de uma igreja cristã, lembro-me da palavra
“sensibilidade”. Sensibilidade para o humano, sensibilidade e abertura
para as coisas de Deus, sensibilidade para a vida. Sensibilidade é
algo que falta tanto hoje no mundo, onde vemos, cada vez mais -
como dizia Hannah Arendt -, um processo de banalização do mal.

Sensibilidade é algo que falta tanto hoje ao Executivo Estadual e nos
remete ao tema da última reunião, porque quem sofre com os 90 dias
de greve da Defensoria Pública são os pobres do Estado de Minas
Gerais. Segundo o último censo penitenciário, mais de 90% dos que
estão encarcerados no Brasil - mais de 400 mil internos do sistema
carcerário - dependem da Justiça pública gratuita. Hoje a grande
maioria de causas - não tenho a estatística no momento - que
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tramitam em varas de Belo Horizonte é sustentada pela Justiça
gratuita da Defensoria Pública.

Então, Sr. Presidente, gostaria que esta ata incluísse a palavra
“sensibilidade”, que é o que pedimos ao governo do Estado hoje. Se a
greve fosse dos Defensores, dos advogados do Estado, que
defendem as causas de Minas e do Poder Executivo, talvez ela não se
arrastasse por tantos dias. Se a greve fosse dos advogados, dos
Procuradores da Fazenda Pública Estadual ou da “super-receita” do
governo federal, não duraria 90 dias. Sensibilidade que ecoou em
muitos Estados do Brasil, em que os Defensores Públicos são mais
bem-remunerados que aqui em Minas Gerais; sensibilidade que ecoou
no governo federal do Presidente Lula, que praticamente aprovou toda
a legislação de autonomia da Defensoria Pública no Brasil e deu
“status” e maior dignidade à Defensoria Pública Federal.

Sr. Presidente, não posso desviar-me da ata, porque o império do
Regimento Interno é fundamental para estabelecer as relações dentro
do Poder e, com toda a certeza, não fujo desse princípio de ética
normativa. Assim, quero deixar bem claro que, ao lermos a ata da
homenagem prestada à Igreja Batista da Lagoinha, Deputado João
Leite, resgato a palavra “sensibilidade” e faço um apelo a esta Casa.
Se falta sensibilidade ao governo para negociar, que essa
sensibilidade não se faça ausente neste Poder.

Está na hora de a Assembléia Legislativa dar um recado firme para
que os pobres deste Estado não fiquem sem a Defensoria Pública.
Dizia a uma Defensora Pública hoje que, nas últimas três semanas,
encaminhamos mais de 15 casos de pessoas carentes do Estado para
advogados amigos, a fim de fazerem a justiça gratuita, em virtude da
greve dos Defensores.

Eu mesmo solicitei ao comando da greve atendimento de dois casos
relativos a pessoas em situação de emergência, uma em situação
grave no hospital, com necessidade de tutela antecipada. Acho, Sr.
Presidente, sensibilidade é o que faltou nesses 90 dias da greve da
Defensoria Pública.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.
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Correspondência
- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 37/2007

Belo Horizonte, 7 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 929, de
2007, 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.

As emendas propostas decorrem da necessidade de ajuste nos
valores da tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de
Polícia, em prestígio ao grau de responsabilidade e complexidade de
suas atribuições, nos moldes do concedido às carreiras da Polícia
Militar.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares as emendas ao presente projeto
de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Emenda nº 1
O art. 1º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, fica acrescido do § 3º, e

o inciso I do seu “caput” e o § 2º passam a ter a seguinte redação:
“Art. 1º - ......................................................
I - os valores das tabelas de vencimento básico dos cargos

integrantes das carreiras dos policiais civis, a que se referem os
quadros I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6 do Anexo I da Lei nº 15.962, de 30 de
dezembro de 2005.

.........................................................................
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores de que

tratam o § 3º deste artigo e os arts. 2º, 3º e 4º.
§ 3º - A tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de

Polícia, a que se refere o quadro I.1 do Anexo I da Lei nº 15.962, de
2005, passa a vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na forma
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constante no Anexo I desta lei.”
Emenda nº 2

O art. 2º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 2º - Fica reajustada em 14,83% (quatorze inteiros e oitenta e
três centésimos por cento), a partir de 1º de setembro de 2007, a
remuneração básica do Tenente-Coronel da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar”.

Emenda nº 3
O art. 5º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 5º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º

de setembro de 2008, os valores resultantes da aplicação do disposto
nos incisos I a VI do “caput” do art. 1º.

Parágrafo único - A tabela de vencimento básico da carreira de
Delegado de Polícia passa a vigorar, a partir de 1º de setembro de
2008, na forma constante no Anexo II desta lei.”

Emenda nº 4
O art. 9º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 9º - Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores inativos que

fazem jus à paridade, nos termos da Constituição Federal.”
Emenda nº 5

O Projeto de Lei nº 929, de 2007, fica acrescido dos seguintes
Anexos I e II:

Anexo I
(a que se refere o § 3º do art. 1º da Lei nº , de de de 2007)

  * -  A tabela referente a Carreira de Delegado de Polícia - Carga
horária: 40 horas - Vigência: setembro de 2007 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.5.2007.

Anexo II
(a que se refere o parágrafo único do art. 5º da Lei nº , de de 2007)

  * -  A tabela referente a Carreira de Delegado de Polícia - Carga
horária: 40 horas - Vigência: setembro de 2008 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.5.2007.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 929/2007. Publicada, fica a
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mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

De Dom Lorenzo Baldisseri, Núncio Apostólico no Brasil, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 118/2007, do Deputado
Eros Biondini.

Do Sr. Marco Aurélio, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
solicitando informações sobre o alegado na petição que tem como
requerente a Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos - NTU - e como requeridos a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e o Governador do Estado de Minas Gerais.

Do Sr. Julio Garcia, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Participação Popular encaminhado por meio do Ofício n
º 339/2007/SGM.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura,
notificando que o Sr. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do
IMA, o representará em audiência pública da Comissão de Política
Agropecuária. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
comunicando que essa Secretaria realizará, no 2º semestre de 2007,
a Conferência da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação (5), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs
146, 147, 148, 321 e 375/2007, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as informações aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 281, 369 e
386/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.
(- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos respectivos projetos de
lei.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, informando da prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Repasse nº 186.703-11/2005-OGU/MTUR. (- À Comissão de
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Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
indicando representante da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas em audiência pública que se realizaria em 4/5/2007, em
Virgolândia. (- Às Comissões de Participação Popular e de
Transporte.)

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade (substituto) do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (3), encaminhando cópia de documentação
relativa a convênios. (- 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. Helmut Schwarzer, Secretário Executivo do Fórum Nacional
da Previdência Social, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 325/2007, da Comissão do Trabalho.

Da Gerência de Relacionamento e Apoio aos Órgãos Públicos -
Graop - da TIM Nordeste S.A., enviando informações em atenção a
requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por
meio do Ofício nº 331/2007/SGM.

CARTÕES
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado (2), agradecendo pelas

manifestações de aplauso formuladas por esta Casa e encaminhadas
por meio dos Requerimentos nºs 361/2007, da Comissão de
Segurança Pública, e 385/2007, da 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
proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.017/2007
Dispõe sobre a isenção do pagamento de energia elétrica para

consumo de até 100kWh/mês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento do
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consumo de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse
serviço.

§ 1º - Os imóveis dos beneficiários desta lei devem ser utilizados
exclusivamente para fins residenciais, nas áreas urbana e rural, e seu
consumo de energia mensal não deve ultrapassar 100kWh.

§ 2º - Ficam excluídas do benefício as unidades consumidoras que:
I - apresentarem sazonalidade de consumo;
II - não estiverem ocupadas;
III - não se caracterizarem como residência permanente, tais como

as sem consumo e as de veranistas.
Art. 2º - Para beneficiar-se desta lei, o consumidor deverá atender,

cumulativamante, às seguintes condições:
a - Classe residencial:
I - ter consumo de até 100kWh/mês;
II - não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome.
b - Classe rural:
I - ser monofásico ou bifásico com disjuntor de até 50A;
II - ter consumo mensal de até 100kWh/mês;
III - não possuir mais de uma conta cadastrada em seu nome.
Art. 3º - O ressarcimento às concessionárias, autorizadas e

permissionárias de energia elétrica situadas no Estado,
correspondente ao benefício referido no art. 1º será efetuado
mediante dotação consignada no Orçamento do Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
De autoria popular
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.018/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes

em eventos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades públicas do Estado que

promovam eventos de qualquer natureza, com cobrança de ingressos,
obrigados a contratar seguro em benefício dos espectadores que



344

garanta, em caso de acidente, assistência médica, hospitalar e
cobertura de despesas complementares necessárias, com os
seguintes valores:

I - R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;
II - R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de invalidez permanente;
III - R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de invalidez parcial.
Parágrafo único - Os valores constantes neste artigo serão

atualizados pelo índice oficial de correção monetária definido na
regulamentação desta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:
I - concertos musicais;
II - rodeios;
III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;
IV - feiras, salões e exposições;
V - jogos desportivos;
VI - parques de diversões e temáticos;
VII - danceterias.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração

administrativa do servidor responsável pela autorização do evento.
Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Têm sido recorrentes os casos de negligência por parte

dos promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos,
culturais e recreativos. Na ânsia de realizar um número cada vez
maior de eventos, a segurança do público freqüentador é banalizada e
não tem merecido, por parte dos organizadores, o devido respeito. O
que se vê usualmente são mostras de negligência e excesso de
irresponsabilidade de um número considerável de proprietários de
casas de espetáculos, ao não disponibilizarem para o público
condições mínimas de segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia-a- dia,
sobretudo em finais de semana. O registro do número de vítimas
surpreende. Entretanto, são poucos os casos que chegam ao
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conhecimento da sociedade. Apenas os que se constituem em
grandes tragédias ou têm alguma celebridade como vítima merecem
destaque na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de
espetáculos e de outros eventos, que deveriam levar apenas
entretenimento e prazer aos seus freqüentadores, mas por vezes o
que levam é o pânico, a dor e a tragédia, que se expandem para
famílias inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de
pequenos cuidados de segurança, como por exemplo a simples
instalação de um extintor de incêndio, de uma saída de emergência ou
um projeto elétrico bem executado. Em outros casos, bastaria controle
para evitar superlotações e a presença de agentes de segurança
privada ou policiais atuando de maneira preventiva, para atenuar ou
mesmo impedir conflitos.

Este projeto tem, portanto, a finalidade de oferecer ao público
freqüentador de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos,
com cobrança de ingressos, a cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários e suas famílias
teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes
de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a
cobertura do seguro, sobretudo nos contratos com prazo maior de
vigência, irão realizar avaliações criteriosas das condições físicas de
cada espaço, recomendando correções no projeto, a bem da
segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a
ocorrência de novas tragédias, mas certamente será uma contribuição
importante para normatizar o setor.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 613/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.019/2007
Estabelece normas para a realização de promoções em

estabelecimentos destinados à venda de fármacos e derivados e dá
outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A venda pelo varejo de medicamentos cujo prazo de

validade esteja próximo de expirar deve ser acompanhada dessa
informação ao consumidor com amplo destaque, alertando-o para
verificar a compatibilidade com a posologia prescrita ou o prazo de
consumo.

Parágrafo único - Nas modalidades mencionadas neste artigo, os
produtos colocados à venda deverão guardar, pelo menos, o prazo
mínimo de seis meses para o término do prazo final para seu
consumo.

Art. 2º - A inobservância do disposto no artigo anterior sujeitará o
infrator às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação

atual, garantindo a transparência nas relações de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III e IV,

estabelece, como direitos básicos do consumidor, a informação
adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, e a proteção contra publicidade enganosa e
métodos comerciais desleais e abusivos. Estabelece, ainda, em seu
art. 31 que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre características, qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à
segurança dos consumidores”.

O prazo de validade é dado essencial na relação de consumo, e sua
omissão em produtos vendidos em promoções e liquidações
caracteriza má fé do comerciante. Este projeto tem o objetivo de evitar
que o consumidor compre produto com prazo prestes a vencer, o que
não ocorreria se lhe fosse dada a informação adequada.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.020/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.914/2005)

Institui a coleta seletiva de lixo nas secretarias e nos órgãos da
estrutura do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a coleta seletiva de lixo nas secretarias e nos

órgãos da estrutura administrativa do Estado.
Art. 2º - As secretarias e seus órgãos disporão, em local de fácil

acesso, recipientes próprios para recolher separadamente os
materiais descartáveis.

Parágrafo único - Os recipientes utilizados para armazenar o lixo
serão identificados com as cores padronizadas para reciclagem, na
forma seguinte:

I - verde, para o armazenamento de vidro;
II - azul, para o armazenamento de papel e papelão;
III - vermelha, para o armazenamento de plásticos;
IV - amarela, para o armazenamento de alumínio;
V - marrom, para o armazenamento de resíduo orgânico.
Art. 3º - As secretarias poderão constituir parcerias com empresas e

instituições da iniciativa privada para receber em doação os
recipientes relacionados no parágrafo único do art. 2º.

Parágrafo único - As secretarias e seus órgãos poderão ceder à
empresa ou instituição doadora, nos termos de contrato de parceria,
até um oitavo da área dos recipientes, pelo período máximo de seis
meses, para propaganda.

Art. 4º - O material coletado pelas secretarias e órgãos será
inteiramente doado para associações e cooperativas de catadores de
lixo e, na falta destas, para instituições congêneres.

Parágrafo único - As secretarias e órgãos constituirão, de acordo
com a necessidade, comissões para implementação e
acompanhamento da coleta seletiva de lixo e para destinação do
material coletado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
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André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio

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

PROJETO DE LEI Nº 1.021/2007
Institui no Estado de Minas Gerais política de educação, prevenção

e contenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas na escola, no
trabalho e na família.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a política de

educação, prevenção e contenção ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas no trabalho, na família e na escola, com a participação do
poder público, da administração direta e indireta, empresas privadas,
organizações não governamentais, sociedade organizada e
movimentos populares.

Art. 2º - A política de prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas no ambiente do trabalho, da escola e da família, tem por
finalidades, entre outras:

I - desenvolver programas de educação, prevenção e contenção ao
uso do álcool, tabaco e outras drogas;

II - promover campanhas educativas, sobre o impacto do uso do
álcool, tabaco e outras drogas na rede pública de ensino, buscando a
participação efetiva das escolas privadas;

III - incentivar a iniciativa privada para que, em suas empresas,
desenvolvam ações de prevenção, educação e contenção ao uso do
álcool, tabaco e outras drogas;

IV - propor mecanismos de incentivo fiscal progressivo, respeitando
a legislação tributária vigente, para as empresas que implantarem
programas de educação, prevenção e contenção ao uso do álcool,
tabaco e outras drogas entre seus funcionários, usando o critério de
progressividade a equivalência do número de participantes.

Art. 3º - São princípios básicos da política de educação, prevenção e
contenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas na escola, no
trabalho e na família:

I - o enfoque humanista com características holísticas, democráticas
e participativas;
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II - a concepção da prevenção em sua totalidade vista como agente
de integração entre o individuo, a escola, o ambiente de trabalho, a
família e a comunidade;

III - a abordagem articulada das questões de saúde, bem-estar e
integração social ligadas ao indivíduo e ao grupo;

IV - o reconhecimento ao cidadão, o respeito à pluralidade e a
diversidade de pessoa a pessoa em sua formação cultural e social.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, por decreto, o
órgão gestor da política estadual de educação, prevenção e
contenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas em ação conjunta
com o Conselho Estadual de Entorpecentes, iniciativa privada,
organizações não governamentais, sociedade organizada,
movimentos populares e instituições religiosas.

Art. 5º - São atribuições do órgão gestor, entre outras, a serem
fixadas na presente lei:

I - definir diretrizes para a implementação da política estadual de
educação, prevenção e contenção ao uso do álcool, tabaco e outras
drogas na escola, no trabalho e na família;

I - instalar campanhas educativas, instruindo sobre o impacto do uso
de álcool, tabaco e outras drogas no organismo humano;

II - favorecer a contenção e evitar a disseminação do uso do álcool,
tabaco e outras drogas, prevenindo o surgimento da doença;

III - estimular a convivência de grupos em atividades recreativas,
desportivas, artístico-culturais, entre outras, estabelecendo tempo
para a prática de lazer, respondendo ao interesse dos grupos;

IV - promover a capacitação de recursos humanos para o
surgimento de agentes de auto-ajuda;

V - criar e orientar equipes, repassando técnicas, dados,
conhecimentos específicos nos cuidados com a saúde, com a
prevenção e motivação para um viver mais pleno e sadio;

VI - articular, coordenar e supervisionar planos, programas e
projetos na sustentação da implementação e continuidade de ações
motivadoras;

VII - participar na elaboração de planos, negociação de programas,
estudos e projetos voltados para a educação, prevenção e contenção
do uso de álcool, tabaco e outras drogas.
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Art. 6º - As ações decorrentes desta lei, promovidas por instituições
públicas e privadas, priorizarão o uso da estrutura funcional existente,
contando com recursos humanos qualificados.

§ 1º - Entende-se por recursos humanos qualificados os
profissionais com formação específica na área de medicina do
trabalho.

§ 2º - A equipe de trabalho com profissionais qualificados pode ser
composta por pessoas de comprovada aptidão para a tarefa de inter-
ajuda.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O crescente consumo de drogas tem sido um dos

problemas mais graves da nossa civilização, aumentando a cada dia.
As conseqüências afetam a sociedade como um todo, e não há
nenhum setor que esteja imune à violência causada pelas drogas.

A violência se incorpora ao cotidiano das pessoas, principalmente
nos grandes centros urbanos. A impunidade, a miséria e a injustiça
social são alguns dos fatores que contribuem para a disseminação
das drogas.

As instâncias que poderiam coibir a violência às vezes contribuem
para ela, e as drogas são introduzidas na sociedade em seus setores
mais puros, quais sejam, a família e a escola. Se certos valores não
são desenvolvidos na família e na escola, ficará o vazio que poderá
ser preenchido com a droga. As injustiças sociais, as discriminações e
a miséria enfraquecem e tornam esses meios suscetíveis às drogas.

É nesse contexto que buscamos criar o programa de instituição de
política de educação, prevenção e contenção ao uso de álcool, tabaco
e outras drogas na escola, no trabalho e na família. Tal programa é de
fundamental importância para o aperfeiçoamento de toda a sociedade.

É certo que Minas Gerais precisa adotar medidas voltadas para a
eliminação das drogas, diretamente em suas origens, o que implicará,
conseqüentemente, a diminuição da violência, a melhoria na
qualidade de vida e da educação e a evolução de uma sociedade
mais justa e fraterna. A aprovação deste projeto de lei é um passo
importante nesse rumo.



351

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 60/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007
Altera a Lei n° 12. 733, de 30 de dezembro de 1997,  que dispõe

sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1° do art. 3° da Lei n° 12.733, de 30  de dezembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder:
I - a 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período, até

atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de microempresa
e empresa de pequeno porte, assim definidas na forma da Lei nº
15.219, de 7 de julho de 2004;

II - a 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de empresas cuja
receita bruta anual seja de até quatro vezes o valor do limite máximo
permitido para empresa de pequeno porte;

III - a 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de empresas cuja
receita bruta anual seja superior ao limite fixado no inciso anterior.”.

Art. 2º - O inciso IV do art. 4° da Lei n° 12.733, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte
§ 1° e passando seu parágrafo único a vigorar como § 2°:

“Art. 4º - (...)
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2001 e

seguintes.
§ 1° - A partir do exercício de 2008, a soma dos re cursos do ICMS

disponibilizados pelo Estado para efeito do art. 3º será de 0,30% (zero
vírgula trinta por cento) da parte estadual da arrecadação anual do
ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior, garantido um
mínimo de 4% (quatro por cento) do total dos recursos para apoio à
produção cultural local de cada uma das dez Regiões de
Planejamento do Estado.”.
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Art. 3º - O “caput” do art. 5° da Lei n° 12.733, de  1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até o ano anterior à publicação do edital para apresentação de
projetos culturais poderá quitá-lo com o desconto de 25% (vinte e
cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto cultural,
nos termos deste artigo.”.

Art. 4º - O art. 7° da Lei n° 12.733, de 1997, fica  acrescido do
seguinte parágrafo único:

“Art. 7º - (...)
Parágrafo único - O contribuinte a que se refere o inciso I do § 1º do

art. 3º poderá deduzir até 100% do total dos recursos destinados a
projeto cultural.”.

Art. 5° - O art. 9° da Lei n° 12.733, de 1997, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 9° - Somente poderão ser beneficiados pelos i ncentivos desta
lei os projetos culturais que visem à exibição, utilização ou circulação
públicas de bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a
projeto destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções
particulares e a projeto subsidiado com recursos do Fundo Estadual
de Cultura, criado pela Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006.”.

Art. 6º - Os §§ 2° e 3° do art. 10 da Lei n° 12.733 , de 1997, passam
a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 5°:

“Art. 10 - (...)
§ 2º - Os projetos deverão ser acompanhados de:
I - declaração de intenção de incentivador formalizando sua

concordância em financiar no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do
valor total do projeto;

II - planilha de custo em que conste o detalhamento das despesas
administrativas, que não poderão ser superiores a 15% (quinze por
cento) do valor total do projeto, incluindo os serviços de captação de
recursos e elaboração do projeto.

§ 3º - A comissão técnica responsável pela elaboração do edital e
pela análise dos projetos, constituída nos termos de regulamento, será
composta por técnicos da administração estadual e de entidades de
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classe da área cultural, garantida a presença de no mínimo um
representante da sociedade civil do setor cultural de cada Região de
Planejamento do Estado, por ela indicado em lista tríplice.

(...)
§ 5º - A comissão técnica será organizada em câmaras setoriais das

seguintes áreas:
I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, fotografia e congêneres;
III - artes visuais, incluindo “design”, artes plásticas, artes gráficas,

artesanato, filatelia e congêneres;
IV - literatura, inclusive obras de referência, revistas e catálogos de

arte;
V - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural,

inclusive folclore, bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais;
VI - música.”.
Art. 7° - A Lei n° 12.733, de 1997, fica acrescida dos seguintes arts.

10-A e 10-B:
“Art. 10-A - Será considerado aprovado o projeto cultural cujo valor

total não ultrapasse 9.075 Ufemgs (nove mil e setenta e cinco
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e cujo financiamento
esteja integralmente assegurado em declaração de intenção de um ou
mais incentivadores, atendidos os demais requisitos constantes nesta
lei.

Parágrafo único - A soma dos recursos disponibilizados pelo Estado
aos projetos de que trata este artigo não poderá exceder a 5% do
montante estabelecido no § 1º do art. 4º.".

Art. 10-B - O empreendedor de projeto cultural com valor superior a
9.075 Ufemgs (nove mil e setenta e cinco Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais) deverá se cadastrar previamente na Secretaria de
Estado de Cultura para comprovação de qualificação técnica, na
forma estabelecida em regulamento.”.

Art. 8º - O art. 12 da Lei n° 12.733, de 1997, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 12 - O total dos recursos destinados aos empreendedores a
que se referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá
ultrapassar 20% (vinte por cento) da parcela da receita do ICMS
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disponibilizada anualmente pelo Estado para projetos culturais.”.
Art. 9° - Fica revogado o § 5º do art. 5º da Lei n°  12.733, de 1997.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Na legislatura passada apresentei o Projeto de Lei nº

2.880/2005 com o objetivo de propor mecanismo de descentralização
da aplicação dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura em nosso
Estado, motivada pela forte demanda do meio cultural do interior do
Estado que reivindicava criação de mecanismos formais de
descentralização na aplicação dos recursos e pela pesquisa realizada
pelo Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João
Pinheiro, que comprovava tendência à concentração.

Esta proposta foi submetida a discussão em audiência pública da
Comissão de Cultura, com a participação de diversos representantes
do setor cultural, do interior e da Capital. Essa audiência pública
avançou para a formação de um grupo de trabalho que se propôs a
trabalhar uma nova proposta, que abarcasse todas as alterações na
lei que se mostravam necessárias à luz da experiência prática de sua
aplicação nos últimos anos.

Esse grupo de trabalho concluiu pela elaboração de uma nova
proposta que foi debatida em uma segunda audiência pública da
Comissão de Cultura, desta vez com a presença da Secretária de
Estado da Cultura, Eleonora Santa Rosa.

Essa nova proposta foi incorporada pela Comissão de Cultura, por
meio da aprovação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.880/2005,
na forma do Substitutivo nº 1.

Este projeto de lei nada mais é do que a reapresentação do
Substitutivo nº 1 aprovado pela Comissão e arquivado devido ao
término da legislatura. Pretendemos, assim, retomar esta importante
discussão nesta nova legislatura, a partir dos avanços já obtidos na
anterior.

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

PROJETO DE LEI N° 1.023/2007
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Cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece -,

destinado ao financiamento de curso universitário de graduação e de
curso técnico profissionalizante.

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

Art. 3º - Podem ser beneficiários do Fece o estudante de curso
universitário e o de curso técnico profissionalizante matriculados em
instituições de ensino situadas neste Estado.

Art. 4º - Para obtenção de financiamento com recursos do Fece,
exigir-se-á do candidato a beneficiário:

I - comprovação de insuficiência de recursos próprios ou familiares
para o custeio das despesas escolares;

II - comprovação de bom desempenho acadêmico;
III - comprovação de não possuir título de graduação em outro curso

universitário.
Art. 5º - São recursos do Fece:
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado

ou em créditos adicionais;
II - as contribuições, as doações, os auxílios e os legados de

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

III - o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

IV - os provenientes de outras fontes.
Art. 6º - A aplicação dos recursos financiados pelo Fece deverá ser

comprovada na forma definida em regulamento.
Art. 7º - O financiamento de que trata esta lei será quitado pelo

beneficiário a partir de dois anos após a conclusão do curso,
observados os seguintes critérios:

a) os juros sobre o financiamento concedido não ultrapassarão 6%
(seis por cento) ao ano, excluída a sua incidência no período de
carência previsto no "caput" deste artigo;

b) o prazo para a quitação será equivalente ao número de anos ou
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períodos que forem efetivamente financiados com recursos do Fundo.
Art. 8º - O órgão gestor do Fece é a Secretaria de Estado da

Educação, à qual, além das instituições determinadas pelo art. 4º, I,
da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, compete
proceder à análise das solicitações relativas aos requisitos contidos
nesta lei.

Art. 9º - O órgão gestor do Fece enviará anualmente à Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia
Legislativa relatório contendo informações sobre o funcionamento do
Fundo, especialmente as relativas a:

a) fonte de recursos obtidos;
b) valor dos recursos financiados;
c) número de estudantes beneficiados;
d) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o Fece;
e) outras informações consideradas relevantes pela Comissão.
Art. 10 - O agente financeiro do Fece é o Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - Bemge -, que não fará jus a nenhum tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 11 - O grupo coordenador do Fece tem a seguinte composição:
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da Educação;
IV - 1 (um) representante do Bemge;
V - 1 (um) representante dos estudantes, designado pelas entidades

estudantis legalmente constituídas;
VI - 1 (um) representante do sindicato dos estabelecimentos de

ensino.
Art. 12 - Compete ao Grupo Coordenador do Fece, além das

atribuições contidas no art. 4º, III, da Lei Complementar nº 27, de 18
de janeiro de 1993:

I - definir a política de aplicação dos recursos;
II - fixar diretrizes e prioridades de financiamento ou de repasse de

recursos;
III - aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;
IV - acompanhar a execução do Fundo.
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Art. 13 - É vedada a concessão de financiamento ou o repasse de
recursos a beneficiário que descumpra o disposto nesta lei ou que se
encontre inadimplente com o Fundo.

Art. 14 - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão
financeira da gestora e do agente financeiro do Fece.

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do Fece obedecerão ao
disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às
normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei o prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O objetivo desta lei é oferecer uma oportunidade aos

estudantes oriundos de famílias de baixa renda. Além da falta de
incentivo ao estudante que se dedica a curso técnico ou universitário,
o que faz com que ele abandone o curso antes mesmo de alcançar a
sua fase final, vivemos em uma sociedade em que os filhos de
famílias de baixa renda são discriminados: ou não concluem o 2º grau
ou, chegando à faculdade, ficam impossibilitados de concluir seus
cursos.

Nos moldes do financiamento proposto, estaremos incentivando o
estudante realmente interessado em concluir um curso técnico ou
universitário, na medida em que condicionamos essa formação ao seu
desempenho no curso pretendido.

É importante frisar a questão do prazo de carência. Dois anos de
carência em um financiamento com a finalidade proposta no projeto
apresentado é prazo suficiente para que o recém-formado encontre
meios para saldar sua dívida.

Acreditando que se trata de uma ação de fundamental importância
para os estudantes mineiros, submeto esta proposição à aprovação
dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.024/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.337/2005)
Dispõe sobre a destinação dos alimentos que especifica aos

programas e ações governamentais de combate à fome e promoção
da segurança alimentar e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os alimentos impróprios para comercialização ou destituídos

de utilidade mercantil ou de proveito econômico pelo fornecedor serão
por este destinados aos programas e ações governamentais de
combate à fome e promoção da segurança alimentar, sempre que,
ainda que parcialmente, estejam aptos ao consumo humano.

Art. 2º - Compete ao poder público, nos termos de regulamento, a
arrecadação dos alimentos de que trata o art. 1º.

Art. 3º - O poder público é responsável pelo controle e pela vigilância
sanitários relacionados à avaliação, seleção, classificação, ao
acondicionamento, à estocagem e à destinação do alimento a que se
refere o art. 1º, observado o disposto nos Capítulos VI a VIII do Título
III da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades, a serem aplicadas, cumulativamente ou não,
segundo a gravidade da infração, observado o devido processo
administrativo.

I - Advertência escrita;
II - Multa no valor de até 20.000 UFEMGs (vinte mil Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III - Suspensão de atividades por até trinta dias;
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo

assegurar a destinação de alimentos impróprios para a venda, mas
ainda próprios para o consumo humano, aos programas e ações
governamentais relacionados à promoção do combate à fome e da
segurança alimentar. Diversos estudos e indicadores têm evidenciado
uma grave contradição existente em nosso processo de produção
agrícola, especialmente no que se refere aos produtos
hortifrutigranjeiros, revelando que, ao lado da carência alimentar e da
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fome que assolam grande parte de nossa população, convive
significativa perda de alimentos causada por problemas relacionados
a transporte, a estocagem, a acondicionamento, entre outros, como
também pelos derivados da comercialização. Em nossa experiência
na Presidência da CEASA, pudemos constatar que parcela desses
bens pode ser aproveitada, em benefício da sociedade. É este o
escopo da proposição.

Trata-se de medida em harmonia com a aspiração nacional de
erradicar a fome e a desnutrição e deriva, no plano jurídico-
constitucional, do princípio da dignidade da pessoa humana, inscrito
no art. 1º da Constituição da República e do direito fundamental à
vida, assentado no art. 5º desse Diploma. O art. 170 da Constituição,
por seu turno, estabelece que a ordem econômica será baseada na
livre iniciativa, e terá “por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social”. Além disso, o dispositivo
determina, como princípios da atividade econômica, a propriedade
privada ao lado da função social da propriedade e da redução das
desigualdades sociais.

O projeto em questão evidencia situação típica em que os valores da
economia liberal se conjugam com os imperativos decorrentes da
justiça social, sem causar prejuízo ao particular ou expô-lo a risco. É
que a proposta não interfere no empreendimento econômico que
opera com alimentos, visto que a obrigação a ser criada ficará restrita
aos alimentos despidos de utilidade econômica.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República compete ao
Estado membro legislar sobre direito econômico, sobre produção e
consumo e sobre proteção e defesa da saúde. O art. 23, X, da Lei
Fundamental atribui ao Estado a competência material de “combater
as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos”.

A respeito disso afirmou a Ministra Ellen Gracie que “o espaço de
possibilidade de regramento pela legislação estadual, em casos de
competência concorrente abre-se: (1) toda vez que não haja
legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios gerais,
poderá a legislação estadual dispor; (2) quando existente legislação
federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou
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suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo que não
corresponda à generalidade; ou ainda, para a definição de
peculiaridades regionais. (...) Da legislação estadual, por seu caráter
suplementar, espera-se que preencha vazios ou lacunas deixados
pela legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção
a esta”. (ADIN 2.396 - MC-MS. Publicada no “Diário do Judiciário” de
14/12/2001).

O mesmo Supremo Tribunal Federal, há cerca de 35 anos e sob o
federalismo mais estreito da Carta de 1967, já firmara posição
semelhante, no campo do direito econômico, fruto de voto do Ministro
Temístocles Brandão Cavalcanti, que assim se expressou: “A
Constituição é um documento político, um instrumento de progresso e
de desenvolvimento. Não é possível enquadrar toda a estrutura
federativa em textos rígidos que impeçam aos Estados exercer as
atividades próprias de governo, na esfera econômica, no que se refere
à produção do Estado” (RMS 14.972-RS. Publicado no “Diário do
Judiciário” de 11/9/68).

A citada Ministra Ellen Gracie, pronunciando-se sobre pedido de
liminar em argüição de inconstitucionalidade de lei estadual que obriga
farmácias e drogarias a conceder descontos, na compra de
medicamentos, a determinada parcela da população, entendeu que,
no confronto, de cunho axiológico, entre as pretensões do capital e o
disposto nos arts. 1º, III e IV, e 3º, I e IV, da Constituição da
República, aqueles deveriam ceder. Recordou, naquela oportunidade,
precedente - ADIN nº 319-DF -, no qual o Ministro Moreira Alves
reconheceu a “legitimidade constitucional da intervenção do Estado no
domínio econômico para salvaguardar valores relacionados com a
garantia de existência digna para todos, conforme os ditames da
justiça social, valores que orientam a ordem econômica, nos termos
do art. 170 da Carta Magna” (ADIN nº 2.435-RJ. Publicado no “Diário
do Judiciário” de 31/10/2003). Como nessas situações, muito mais
delicadas e juridicamente complexas, a jurisprudência permite a ação
interventiva estatal, resta claro que o projeto de lei em epígrafe, que
em nada afeta o particular, é de juridicidade inegável.

Cumpre avaliar, também, a consonância da proposição em estudo
com o princípio da razoabilidade. Devemos, no curso da atividade
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legiferante, zelar pela adequada relação entre os termos da norma e
seu conteúdo teleológico, de maneira que haja razoável proporção
entre meios e fins. Essa preocupação assume especial relevância nos
casos em que se propõe medida de intervenção estatal no mercado. A
ação do legislador deve se pautar pela busca de um ponto de
equilíbrio entre o liberalismo extremo e o autoritarismo, ambos
repudiados pela Constituição da República. A respeito disso é
elucidativo o voto do Ministro Celso de Mello na ADIN nº 1.063-DF,
onde afirma que “a cláusula do devido processo legal - objeto de
expressa proclamação pelo art. 5º, LIV, da Constituição - deve ser
entendida, na abrangência de sua noção conceitual, não só sob o
aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual à
atuação do poder público, mas, sobretudo, em sua dimensão material,
que atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de
conteúdo arbitrário. A essência do “substantive due process of law”
reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das
pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele
opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade.
Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio
de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não
dispõe da competência para legislar ilimitadamente, de forma
imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento
institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até
mesmo, de subversão dos fins que regem o desempenho da função
estatal” (Publicado no “Diário do Judiciário” de 27/4/2001).

No projeto que ora apresentamos, preocupamo-nos em alcançar
uma justa proporção entre os grandes princípios constitucionais
destinados a substantivar nossos ideais de igualdade e justiça social,
com o respeito à inviolabilidade da seara privada, cuja liberdade para
operar no mercado econômico deve ser preservada. Fica, portanto,
resguardada da mão do Estado a mercadoria passível de utilidade
econômica pelo fornecedor, bem como atribui-se ao poder público o
dever de arrecadar os alimentos colocados à disposição do combate à
fome e à promoção da segurança alimentar, observando-se o que
dispõe o Código Estadual de Saúde. A responsabilidade pelos
alimentos, a partir de sua arrecadação, será exclusiva do Estado,
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salvaguardando-se, pois, o fornecedor, que não será
responsabilizado, em qualquer caso, pela qualidade e pelo uso dos
alimentos cedidos.

Assinale-se, outrossim, que a proposição encontra-se em harmonia
com a legislação, estadual e federal, referente ao assunto. A Lei nº
11.405, de 28/1/94, estabelece, em seu art. 2º, XI, que a política
estadual de desenvolvimento agrícola assenta-se, entre outros
princípios, no da garantia à sociedade de abastecimento adequado e
de segurança alimentar, como condições básicas para a manutenção
da tranqüilidade social, da ordem pública, do desenvolvimento sócio-
econômico e da promoção da cidadania. Dispõe, ainda, nos termos do
art. 3º, incisos I e X, que a referida política pública tem por objetivos,
entre outros, definir e disciplinar as ações e os instrumentos do poder
público destinados a promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar
as atividades e suprir as necessidades do setor agrícola, com vistas a
assegurar a regularidade do abastecimento interno, especialmente o
alimentar, bem como garantir a regularidade do abastecimento
alimentar, mediante oferta crescente e sustentada dos produtos
básicos para a alimentação da população, que deve ser orientada a
respeito. A citada lei define, também, que o poder público promoverá o
abastecimento interno de produtos agropecuários, assegurada a sua
qualidade e regularidade, especialmente quanto aos hortigranjeiros
(art. 51). Nos casos excepcionais, havendo flagrante estrangulamento
no abastecimento, este será realizado pelo Estado em favor da
população necessitada (art. 56). Além disso, o poder público
implantará programas destinados a aproveitar, por meio do
reprocessamento industrial, produtos fora dos padrões comerciais (art.
58).

A Lei Delegada nº 95, de 2003, que dispõe sobre o Conselho de
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais -
CONSEA-MG, estabelece que o órgão terá por finalidade propor
políticas, programas e ações que configurem o direito à alimentação e
à nutrição como parte integrante dos direitos humanos (art. 4º). Nos
termos do parágrafo único do art. 14 da citada norma, poderá o
Conselho receber doações de instituições, entidades e demais
interessados na promoção do direito à alimentação e à nutrição e no
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combate à exclusão social.
Já a Lei Federal nº 8.171, de 1991, estabelece que “o adequado

abastecimento alimentar é condição básica para garantir a
tranqüilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento
econômico-social”. Em seu art. 3º reafirma o princípio constitucional
segundo o qual “na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o
Estado exercerá função de planejamento, que será determinante para
o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a
promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir
necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da
produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno,
especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais”. O
Decreto Federal nº 2.390, de 1997, que aprova o Estatuto da
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -, prevê, no art. 7º,
que, para a consecução de seus objetivos, essa entidade poderá
comprar, vender, permutar, estocar e promover o transporte de
gêneros alimentícios e produtos básicos de consumo, agindo como
elemento regulador de mercado, bem como importar e exportar
produtos que atendam aos objetivos da política agrícola, conforme
instruções do Ministério da Agricultura e do Abastecimento; participar
dos programas sociais do Governo Federal que guardem
conformidade com suas competências; servir, supletivamente, a
populações não suficientemente atendidas pelo setor privado; apoiar a
produção agropecuária e a circulação de gêneros alimentícios e
atender às necessidades de abastecimento alimentar da população; e
aceitar e dar destinação a doações, de acordo com os objetivos da
Companhia.

A Lei Delegada nº 4, de 26/9/62, que dispõe sobre a intervenção no
domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos
necessários ao consumo do povo, disciplina a competência do poder
público para “intervir no domínio econômico para assegurar a livre
distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao consumo e uso
do povo”. Consoante o art. 2º desse diploma, a intervenção consistirá
em compra, armazenamento, distribuição e venda de diversos
produtos; na fixação de preços; no controle do abastecimento, neste
compreendidos a produção, o transporte, o armazenamento e a
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comercialização; na desapropriação de bens, por interesse social; ou
na requisição de serviços, necessários à realização dos objetivos
previstos nesta lei; e na promoção de estímulos à produção. A lei
referida prevê, também, que para o controle do abastecimento de
mercadorias ou serviços e fixação de preços, são os órgãos
incumbidos da aplicação desta lei, autorizados, entre outras
providências, a regular e disciplinar a circulação e a distribuição dos
bens sujeitos ao regime desta lei e tabelar os preços de mercadorias.

Vê-se que o ordenamento pátrio agasalha, perfeitamente, a
pretensão contida no projeto, na medida em que ele é indutor de uma
ação do poder público na rede de abastecimento para fins de
erradicação da fome e implementação da segurança alimentar. O
Estado membro não somente tem competência formal para editar
norma de tal natureza, como a pretensa lei seria coerente com o
sistema jurídico. Vale ressaltar que a regra que se propõe não chega,
em absoluto, aos extremos de que trata a Lei Delegada nº 4. Imbuída
de espírito democrático e edificada nos marcos da administração
consensual, a proposta atende tanto a imperativos decorrentes das
necessidades sociais de nosso meio, quanto as advindas do direito
individual à livre concorrência e ao justo lucro nas relações privadas,
eis que seu motor principal será um elo de parceria entre o setor
estatal e o sujeito particular.

Assinale-se que a matéria é lícita à iniciativa parlamentar, uma vez
que não está incluída nas hipóteses de competência privativa
disciplinadas no art. 61 da Constituição Estadual.

Contamos, pois, com a adesão dos nobres pares à proposição, na
certeza de sua relevância para a sociedade mineira.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.025/2007
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas a alienar ao

Município de Jaíba o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - autorizada a

alienar ao Município de Jaíba o imóvel rural de sua propriedade, com
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área de 52,0727ha., composto dos Lotes nºs 210, 212, 255, 256, 257,
258, 298 e 300, situado na margem direita da estrada que liga o
símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER - a Mocambinho, entre a estrada da área “F” do Projeto Jaíba –
Etapa I e as instalações da Centraljai, inserido na área do Projeto
Jaíba, no Município de Jaíba, havido por escritura pública registrada
sob o nº 3.358, no Livro 3-B, às fls. 215, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

Parágrafo único - A alienação de que trata o “caput” será precedida
de avaliação oficial a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente da Fundação Rural Mineira - Ruralminas, observado o
disposto no § 5º do art. 18 da Constituição do Estado e no inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - O imóvel objeto desta alienação será destinado única e
exclusivamente à instalação do Distrito Industrial do Projeto Jaíba –
Etapa I e será pago em até cinqüenta meses pelo Município de Jaíba.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da
Fundação Rural Mineira – Ruralminas se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de compra e venda, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 2º desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Gil Pereira
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 495/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o Título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Marco
Antônio Soares da Cunha Castello Branco.

Nº 496/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o Título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Pierre
Verluca. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 497/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Município de Cristina pelo
transcurso do 233º aniversário de sua emancipação. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 498/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Dom Geraldo Lyrio Rocha por
sua eleição para o cargo de Presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - CNBB. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 499/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Caxambu pelo transcurso do
15º aniversário de sua fundação.

Nº 500/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que edite um
decreto destinando 25% das moradias do Programa Habitacional
Lares Gerais aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais,
desde que estes não sejam proprietários, promitentes compradores,
cesssionários de direito de quaisquer outro imóvel residencial ou
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

Nº 501/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que
verifique a possibilidade de autorizar as obras de pavimentação
asfáltica da BR - 146, especialmente no trecho compreendido entre os
Municípios de São Roque de Minas e Tapira. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 502/2007, do Deputado Doutor Rinaldo e outros, em que
solicitam seja formulado apelo aos Presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal com vistas a que sejam feitos
esforços para a regulamentação da Emenda à Constituição Federal nº
29/2000, que assegura a aplicação de recursos mínimos para o
financiamento das ações e serviços de saúde nas três esferas de
governo. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 503/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Expocachaça pelo transcurso
de seu 10º aniversário. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 504/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais - BDMG - pela passagem dos 45 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 505/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Professora Edna Maria Silva
Glória pelos relevantes serviços prestados à frente da direção da
Escola Estadual Israel Pinheiro.

Nº 506/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Israel
Pinheiro pelo transcurso do 50º aniversário de sua fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 507/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Professor Gustavo Almeida
Paolinelli de Castro por sua dissertação de Mestrado "Política de
Segurança Participativa e Direitos Fundamentais no Estado
Democrático de Direito: a Questão da Legitimidade do Programa Olho
Vivo no Município de Belo Horizonte". (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 508/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Vice-Governador do Estado
de Minas Gerais, Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, pelo
recebimento da Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de
Azevedo.

Nº 509/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer,
pelo recebimento da Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de
Azevedo. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 510/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Federal de
Educação Física - Confef - pela instituição de 2007 como o Ano da
Ginástica Laboral.

Nº 511/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Federal de
Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais - CREF6-MG - pela
instituição de 2007 como o Ano da Ginástica Laboral. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
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Nº 512/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito de Itabirito, Sr.
Waldir Salvador de Oliveira, por sua reeleição como Presidente da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig.

Nº 513/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito de Itabirito, Sr.
Waldir Salvador de Oliveira, Presidente da Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais - AMIG - pelo excelente trabalho que
vem desenvolvendo, desde 2005, à frente dessa entidade. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Domingos Sávio em que solicita a realização de um
seminário para discutir as políticas públicas do Estado de Minas
Gerais voltadas para o idoso. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Segurança Pública.

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

Institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido às
empresas que publicarem 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 pelo Estado às empresas que publicarem seu balanço
social.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por balanço
social o documento por meio do qual a empresa demonstra 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 na obtenção do Certificado de
que trata esta lei deverão encaminhar ao órgão definido em
regulamento cópia da publicação do seu balanço social até o último
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dia útil do mês de junho de cada ano.
Art. 3º - Será concedido o troféu Destaque Responsabilidade Social

à empresa cujo balanço social tenha apresentado os melhores
resultados, de acordo com os seguintes indicadores:

I - alimentação: despesas com restaurante, tíquete-refeição,
lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos
empregados;

II - saúde: investimentos realizados com plano de saúde, assistência
médica, programa de medicina preventiva, programas de qualidade de
vida e outros investimentos em saúde;

III - educação: investimentos realizados em programas de estágios,
reembolso de educação, bolsas de estudo, creches, assinaturas de
revistas, educação e treinamento de empregados ou de seus
familiares;

IV - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência
privada, tais como fundações previdenciárias, complementações de
aposentadoria e outros benefícios concedidos aos aposentados;

V - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em
atividades recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos
empregados;

VI - 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 com a comunidade,
realizados sem fins lucrativos;

VII - investimentos em meio ambiente: reflorestamento, despoluição,
introdução de métodos não poluentes e outros investimentos que
visem à conservação e à melhoria do meio ambiente;

VIII - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento,
incluídos os encargos sociais;

IX - número de empregados: número de empregados registrados,
considerando o último dia do exercício anterior;

X - número de admissões: admissões efetuadas durante o período,
especificadas por sexo.

Art. 4º - O Certificado de Responsabilidade Social terá validade pelo
período de um ano, desde que sejam atendidos os seguintes
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requisitos:
I - envio, a cada seis meses, de relatório acerca das ações e dos

projetos sociais desenvolvidos no período;
II - garantia de livre acesso aos programas sociais desenvolvidos

pela empresa.
§ 1º - O descumprimento de qualquer dos requisitos suspenderá a

validade do Certificado até que a falta seja corrigida, o que pode
ocorrer no prazo máximo de um mês contado da data em que ela for
verificada.

§ 2º - Se não for corrigida a falta no prazo fixado no § 1º, a empresa
perderá o Certificado, não podendo requerê-lo novamente pelo prazo
de três anos.

Art. 5º - A renovação da validade do Certificado de que trata esta lei
será feita de forma automática, a cada ano, desde que a empresa
tenha cumprido o disposto no art. 4º.

Art. 6º - A concessão do Certificado de Responsabilidade Social será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Parágrafo único - A suspensão da validade do Certificado bem como
sua renovação serão publicadas no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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 das empresas que
publicarem 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.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a reserva de vaga, em estágio, para pessoa portadora

de deficiência, em órgão das administrações públicas direta e indireta
do Estado.
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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
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 suas
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, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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
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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.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a obrigatoriedade, por parte das empresas públicas e

privadas, de fornecerem protetor solar como parte do Equipamento de
Proteção Individual - EPI - aos funcionários que exerçam suas
atividades ao ar livre, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas públicas e privadas estabelecidas no

âmbito do Estado obrigadas a fornecer protetor solar como parte do
Equipamento de Proteção Individual - EPI - aos funcionários que
exerçam suas atividades ao ar livre.

Art. 2º - O fornecimento é obrigatório para todos os funcionários que
exerçam suas atividades ao ar livre em tempo integral ou no horário
compreendido entre as 10 e as 16 horas.

Art. 3º - As empresas terão prazo de cento e vinte dias, a contar da
publicação, para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta
de verba orçamentária própria.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade das

empresas públicas e privadas que possuem atividades em tempo
integral ao ar livre de fornecer aos funcionários protetor solar como
parte do Equipamento de Proteção Individual - EPI - e dá outras
providências.

Os funcionários de empresas públicas e particulares ficam expostos
ao sol no horário compreendido entre as 10 e as 16 horas, sendo esse
horário, segundo estudos, o mais perigoso em referência ao câncer de
pele. A única maneira de proteção para os funcionários é o uso
contínuo de filtro solar.

Sabe-se que a exposição ao sol é um fator de risco à saúde,
podendo provocar inúmeras doenças, principalmente o câncer de
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pele, que apresenta grande incidência entre a população e causa
elevado número de mortes, além de redundar em elevados dispêndios
aos cofres públicos, no que se refere aos custos para o tratamento da
moléstia.

Considerando que a Norma Regulamentadora nº 06 - NR6 - do
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme art. 167 da CLT, consta
que EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo(a) trabalhador(a), destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Está cientificamente comprovado que o uso dos chamados
protetores e filtros solares diminui os efeitos negativos dos raios
solares.

Conforme previsto no art. 6º e art. 7º, XXII, ambos da Constituição
da República, e no art. 166, da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT -, o fornecimento de EPI é obrigatório, sendo seu fornecimento
gratuito, com o objetivo de respeitar os direitos sociais da Carta
Magna.

Considerando a relevância do assunto em questão, aguardamos que
os nobres pares aprovem este projeto de lei, que com certeza será
benéfico para nossos trabalhadores.

PROJETO DE LEI
Institui a Semana de Doação de Sangue no âmbito do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Doação de Sangue no Estado,

a ser comemorada na primeira semana de abril.
Parágrafo único - O evento de que trata o “caput” deste artigo

integrará o calendário oficial do Estado.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de

dotações próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Esta proposição objetiva, principalmente, indicar o
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grave problema que hoje enfrentamos: a escassez de sangue para
pacientes que necessitam de transfusão.

Campanhas desse porte e importância incentivarão as doações,
aumentando-se o estoque de sangue na rede hospitalar do Estado,
que terá mais segurança em seu trabalho cotidiano, e trarão
benefícios à população em geral.

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

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de

atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades
componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes
do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes do Estado, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas do Estado encaminharão, semestralmente, à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relatório de suas
atividades desenvolvidas nos períodos de 1º de janeiro a 30 de junho
e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º - O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até noventa
dias após o término de cada semestre.

§ 2º - Para os fins desta lei, consideram-se :
I - órgãos:
a) as Secretarias de Estado;
b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
c) os Tribunais de Justiça e de Alçada;
d) o Tribunal de Contas;
e) o Ministério Público;
f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
II - entidades:
a) as sociedades de economia mista;
b) as empresas públicas;
c) as autarquias;
d) as fundações;
e) as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo



375

Estado.
Art. 2º - O relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo

órgão ou pela entidade, deverá conter os seguintes dados e
informações :

I - denominação, endereço, telefone e síntese das competências do
órgão ou da entidade;

II - nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgão ou pela entidade;
III - número total aproximado de agentes públicos na ativa lotados e

à disposição do órgão ou da entidade, bem como o total de agentes
terceirizados;

IV - número total aproximado de agentes públicos à disposição de
outros órgãos e entidades das três esferas de governo, bem como da
iniciativa privada, especificamente;

V - número total de cargos comissionados e de função de confiança,
especificando-se, na forma percentual, a natureza jurídica desses
cargos, se de recrutamento amplo ou de recrutamento limitado;

VI - síntese dos programas, dos projetos e das obras a cargo do
órgão ou da entidade, constando:

a) estágio de desenvolvimento;
b) motivo da paralisação, se for o caso;
c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em

execução pelo órgão ou pela entidade e o valor efetivamente alocado
no semestre a que se refere o relatório.

§ 1º - As sociedades de economia mista deverão informar, na forma
percentual, a participação acionária do Estado nas ações com direito a
voto.

§ 2º - As empresas públicas deverão informar, na forma percentual,
a composição do capital social do Estado na entidade, bem como a
dos demais sócios.

§ 3º - As informações de que tratam os parágrafos anteriores serão
feitas com base nos dados do último dia do mês de cada semestre.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei em referência visa dar maior

transparência às atividades dos órgãos e das entidades da
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administração pública estadual, indo ao encontro do disposto nos arts.
37 da Constituição Federal e 13 da Constituição Estadual, que tratam
dos princípios da administração pública, entre os quais se encontra o
da publicidade de seus atos.

Há que se ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 73 da
Constituição Estadual, os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta estão
sujeitos ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa.

O art. 74 do mesmo Diploma Legal determina a fiscalização
operacional dos órgãos e das entidades pela Assembléia Legislativa,
observando-se a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação,
sendo, portanto, imprescindível para o exercício da função
constitucional do Poder Legislativo mineiro o envio das informações
mencionadas neste projeto de lei.

Pelo exposto, conto com os nobres colegas para a aprovação desta
proposição de lei, cujo objetivo é subsidiar o trabalho desta
Assembléia Legislativa.

PROJETO DE LEI
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 Estadual do Desarmamento Infantil, a

ser comemorado, anualmente, no dia 12 de outubro.
Parágrafo único - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá

palestras para conscientizar a sociedade sobre a necessidade de não
permitir à criança o manuseio de brinquedo ou objeto evocativos de
violência.

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, 8 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A presente proposição objetiva, principalmente, evitar

acidentes com crianças que muitas vezes brincam com armas de
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fogo, trazendo resultados funestos e irreparáveis. Deve-se
conscientizar a sociedade mineira sobre a importância de não oferecer
à criança objetos geradores de atitudes de violência, pois muitos
males podem ser assim evitados. Deve-se também tirar as armas de
dentro de casa.

Como hoje as crianças crescem assistindo aos atos de violência que
ocorrem no mundo, necessário se faz educá-las desde cedo, pois no
futuro seu auto-conhecimento as ajudará a enfrentar os desafios e a
alcançar melhor qualidade de vida.

A escolha do dia 12 de outubro se deve ao fato de poderem ser
aproveitadas as comemorações do Dia da Criança também para esse
fim.

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

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ouvi a leitura, feita pelo
nobre colega Deputado João Leite, da mensagem do Governador
Aécio Neves, que traz hoje a esta Casa projeto de lei que trata do
reajuste de salários dos policiais civis e militares de Minas Gerais.

Deputada Ana Maria Resende, até parece uma coincidência, mas
venho a esta tribuna tratar de um assunto que não falhou aos olhos de
nenhum nós, cidadãos mineiros apaixonados pelo esporte.

No último domingo, assistimos a algumas barbaridades, ou seja,
vimos excessos serem cometidos por alguns - e, quando digo alguns,
são apenas alguns - integrantes da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, não preciso ficar aqui elogiando a Polícia Militar do
nosso Estado, visto que já tive a oportunidade de fazê-lo por diversas
vezes, no decorrer dos cinco anos de vida pública exercidos nesta
Assembléia Legislativa. Foi o que fiz quando fui membro das
Comissões de Administração Pública e de Constituição e Justiça.

Hoje, Sr. Presidente, como representante do povo, venho aqui
externar uma indignação contra os excessos que estão sendo
cometidos por alguns membros da Polícia Militar do Estado de Minas
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Gerais. Posso citar alguns casos.
Um deles, o último, foi no domingo, depois do término do jogo entre

Atlético e Cruzeiro, no Estádio Mineirão, oportunidade em que o
Atlético saiu vencedor e se sagrou campeão. Na ocasião, parentes de
Diretores do Clube Atlético Mineiro estavam vindo do túnel do banco
de reserva. Para entrar no referido túnel e no vestiário do Atlético, era
preciso dispor de credencial, ou seja, era necessário haver liberação
pelo clube e pela administração da Ademg. Como eu dizia, quando o
fato aconteceu, a partida já havia terminado, e o time do Cruzeiro já
não estava em campo. Então, as pessoas de quem falei estavam
dirigindo-se ao campo, e a Polícia Militar, por meio de dois ou três
irresponsáveis, cometeu atos de total barbárie, injustiça e
irresponsabilidade.

Não sei se os outros canais de televisão mostraram o fato, como o
fez, duas vezes, o SBT, a Alterosa. Ontem tive a oportunidade de
assistir à matéria sobre os acontecimentos na hora do almoço e à
noite, quando cheguei a casa. Um policial militar, porque veste a
farda, não poderá sentir-se mais homem que os demais. Mais uma
vez, deixo claro que não falo contra a corporação, por que tenho muito
respeito. Na verdade, faço referência ao cidadão que, porque está
fardado, se julga ser melhor que as demais pessoas. Assim, teve a
audácia de cometer essa irresponsabilidade diante de mulheres, entre
as quais havia meninas de 16 e de 17 anos, filhas de Diretores e do
Vice-Presidente do Atlético, que haviam sido convidadas para
comemorar o título tão aguardado pela torcida, bem como pela
Diretoria. Essas pessoas foram agredidas, e não sou eu quem diz
isso.

Cometi uma falha, pois tinha de ter trazido uma cópia da matéria
veiculada ontem, na televisão: uma menina de 16 ou de 17 anos foi
retirada, carregada, porque tomou uma cacetada na cabeça. O
mesmo policial que xingou essa menina teve a audácia, cometeu a
irresponsabilidade de jogar gás de pimenta nas pessoas.

Não pretendia citar nomes para não parecer que estou falando como
filho, e não como parlamentar; todavia me sinto na obrigação de dizer
que destrataram até o atual Presidente do Atlético. À noite, encontrei
meu pai, Ziza Valadares, para cumprimentá-lo pela conquista, e
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observei que ele estava com os olhos vermelhos, por causa do gás de
pimenta atirado por um irresponsável.

Vamos começar a discutir o reajuste salarial de 33% para a Polícia
Militar, nos próximos quatro anos. Aliás, esse reajuste é muito justo,
com o é também o reajuste salarial para os Defensores Públicos.
Depois falaremos sobre essa questão. Vamos, então, tratar desse
assunto, que já se encontra nesta Casa; entretanto não deixarei as
coisas andarem aqui dentro, enquanto o Comando da Polícia Militar
de Minas Gerais não nos enviar uma satisfação, enquanto não nos
disser que providência será tomada no que se refere a esse cidadão
que tomou atitudes irresponsáveis no domingo passado.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, fico muito satisfeito com a sua manifestação. Infelizmente,
esse não é um fato isolado. A Comissão de Direitos Humanos debateu
o jogo do time do Cruzeiro com o do Vila Nova. Tive um relato de
meus filhos, e, posteriormente, vimos, pela imprensa, um grande
evento de música realizado no Mineirão.

Hoje de manhã, pela segunda vez, os servidores da área de saúde
de Contagem, que estão em greve, foram barbaramente agredidos
pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal.

A Comissão de Direitos Humanos, a requerimento do Deputado
João Leite, realizará hoje, às 17 horas, uma audiência na Câmara
Municipal de Contagem para debater essa questão. Portanto, temos
de refletir sobre esse assunto. Está havendo aumento crescente da
violência da PMMG em várias áreas. Estamos recebendo uma média
de cinco ou seis reclamações por semana em nosso gabinete, e a
omissão da Ouvidoria de Polícia é enorme.

Se esses cidadãos, amigos atleticanos, parentes de Diretores, forem
à Corregedoria prestar depoimento, o que ocorrerá? Primeiro,
registram-se os dados da pessoa, depois há um destaque em negrito,
que é quase uma intimidação ao cidadão, e posso mostrar a V. Exa.
Se seu pai, Presidente do Atlético, for lá fazer uma reclamação, virá
escrito: “Denúncia caluniosa é crime. Se você não comprovar a
denúncia contra os policiais, você poderá ser processado por calúnia
e difamação”.

Atualmente, há centenas de processos policiais, em que são pagos
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advogados da Polícia Militar mantidos pelo Estado, contra cidadãos
que tiveram coragem de ir à Corregedoria fazer uma denúncia.
Portanto, fico feliz com essa intervenção, pois esse assunto está
sendo bastante debatido. A polícia não está preparada para um
evento público como esse. Há uma ideologia de se ver no jovem ou
num torcedor de futebol um marginal em potencial, e se for negro a
situação é pior ainda. Ainda que fosse um marginal, não poderia ser
agredido. Dessa forma, registro nosso apoio ao seu pronunciamento.
Isso deve contagiar toda a Casa, para que haja uma posição firme
antes que seja tarde demais. Não podemos nos esquecer da ditadura
militar. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Abordarei esse excesso ocorrido
no domingo. Coincidentemente, estava assentado na cadeira especial
do estádio, em frente ao banco de reservas. Ao invés de comemorar o
título do Atlético, fiquei preocupado quando vi toda aquela confusão lá
embaixo, pois eram pessoas sensatas, corretas, que ali estavam
porque foram convidadas pelo clube. Deixei de ver a volta olímpica e o
capitão do Atlético levantar o troféu.

O que mais me preocupou foi que esses excessos foram cometidos,
e eles continuaram ali. Nada foi feito depois, e já estamos na terça-
feira. Não houve nenhum pronunciamento por parte do Comandante
da Polícia Militar ou de qualquer representante acerca desse cidadão.
Se não me engano, esse ato foi cometido por um ou dois cidadãos.

Se a Polícia Militar não punir esses dois cidadãos, corre o risco de
passar à população mineira o retrato de que essa é a realidade da
Polícia Militar. Além disso, corre-se o risco de as pessoas pensarem
que essa entidade é formada por cidadãos truculentos, irresponsáveis.
E sei que isso não é verdade. Estou cobrando providências, e não
podemos esperar mais.

Tive notícias de que algumas pessoas agredidas fizeram exame de
corpo de delito e estão com problemas psicológicos porque sofreram
uma agressão jamais pensada por qualquer cidadão de bem.

Então eu quero uma resposta da Polícia Militar a respeito do que
será feito com esse cidadão. Não me venham dizer que vai apurar,
porque apurado já está. O que o SBT, a Alterosa de Belo Horizonte,
mostrou não tem como mentir nem como esconder. Ela tem imagens
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claras das barbáries que foram cometidas no domingo, após o
clássico.

Quero uma solução, uma resposta rápida da Polícia Militar e do
Comando da polícia.

O Deputado João Leite (em aparte) - Lamento o episódio ocorrido,
essa situação de extrema violência, num momento que deveria ser de
comemoração para o Clube Atlético Mineiro.

Conhecemos os dirigentes do Clube Atlético Mineiro e os seus
familiares, por isso não há como explicar uma violência, uma agressão
desse nível.

Espero, como V. Exa. e esta Casa, que as explicações venham, ou
seja, que essas pessoas expliquem a maneira de lidar com os
cidadãos de Minas Gerais, que pagam os seus impostos e que vão,
em busca de lazer, comemorar um título aguardado pelos torcedores,
dirigentes e conselheiros do Atlético, enquanto que aqueles que
deveriam dar segurança agem dessa maneira.

Deputado Gustavo Valadares, gostaria de manifestar o nosso apoio
às vítimas do inexplicável fato ocorrido, bem como estender esse
apoio aos dirigentes do Atlético, aos conselheiros e a seus familiares.

A Assembléia Legislativa tem o papel de buscar explicações para
essas pessoas que estavam ali fazendo algo que é do direito delas,
quando foram violentadas dessa maneira.

Lamento e solidarizo-me com V. Exa. e com o Clube Atlético
Mineiro, que, infelizmente, neste momento está ressentido com esse
episódio truculento.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço ao Deputado João Leite
o aparte.

Estou preocupado, mas vou aguardar uma posição do Comando da
polícia a respeito desses um ou dois cidadãos que cometeram esses
atos, ou melhor, esses excessos, no domingo.

Precisamos dizer que a Polícia Militar está ultrapassando os limites
da sua competência. Deputado João Leite, nos dois últimos jogos
entre Atlético e Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro, o público
presente no primeiro jogo foi de 42 mil pagantes e, no segundo, foram
cerca de 43 a 45 mil pagantes, salvo engano, e 47 mil presentes.

Tenho 29 anos de idade, freqüento o Mineirão desde menino, e



382

nunca vi um público tão pequeno para assistir a dois clássicos, ainda
mais da importância dos dois últimos, pela disputa do título do
Campeonato Mineiro. Esse público é resultado de um ato até certo
ponto autoritário da Polícia Militar, que não tem a sensibilidade de
respeitar a capacidade que o Mineirão tem hoje.

O Grêmio, que é o time que foi campeão no Rio Grande do Sul,
jogou no domingo num estádio mil vezes menor do que o Mineirão, e
estavam presentes 48 mil pagantes. Os dois jogos entre Atlético e
Cruzeiro tiveram 42 e 45 mil pagantes, cada um. Há alguma coisa
errada nisso. Daqui a pouco, Deputado João Leite, vamos ficar
proibidos até de ir ao estádio torcer, pois já tiraram a cerveja, o que é
um absurdo.

A Polícia Militar está maquiando as ocorrências que acontecem
dentro do Estado e, agora, também deseja diminuir o número de
torcedores nos jogos. Daqui a pouco, ou não precisaremos de polícia
no estádio ou vamos ser proibidos de assistir aos jogos, a não ser
pela televisão.

Está havendo uma inversão de valores, visto que quem hoje resolve
e determina questões relacionadas a eventos esportivos no Estado é
a Polícia Militar, é um Promotor. Nós aqui não estamos valendo nada
para isso. Gostaria apenas de deixar clara a minha indignação.

Continuarei esperando um posicionamento da Polícia Militar a
respeito do excesso cometido. Já apresentei requerimento na
Comissão de Segurança Pública, solicitando a presença, nesta Casa,
do Comandante-Geral, para esclarecer os atos ocorridos no domingo.
Tenho a certeza de que terei o apoio de diversos parlamentares.
Estou aguardando e estou certo de que aquilo que aconteceu no
domingo não é o retrato da Polícia Militar do nosso Estado.

Os poucos que se transvestem de policiais militares para cometer
atos de barbárie e excessos precisam e devem ser punidos. A partir
de hoje, acompanharei os fatos, a começar por esse. Temos de dar
resposta às pessoas que foram brutal e injustamente prejudicadas no
domingo. Estou aguardando, portanto, uma resposta e um
posicionamento da Polícia Militar a respeito do assunto. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, na verdade, preparei-me para tratar de outro
assunto, mas terei de usar um pouco do tempo até para fazer justiça
aos nossos honrados e queridos policiais militares de Minas Gerais.
Não posso e não concordarei nunca que taxem a Polícia Militar de
Minas Gerais, patrimônio do povo mineiro, por ações isoladas. Cada
Deputado desta Casa, em sua região, no seu dia-a-dia, tem ações
excelentes que fazem com que continuem a merecer, cada vez mais,
o apoio da Polícia Militar.

Não entrarei no mérito da discussão sobre o que ocorreu no
Mineirão. Se existem fitas gravadas, elas devem ser apuradas na
forma da lei. Até porque teríamos de rasgar a Constituição da
República, tendo em vista que o seu inciso LV do art. 5º determina
que aos litigantes em processos judiciais e administrativos são
assegurados o contraditório e o amplo direito de defesa. E isso,
alguns Deputados que me antecederam, é princípio fundamental de
direitos humanos, mesmo que para a parte agressora. Sendo assim, é
preciso haver o devido processo legal. Não entrarei no mérito da
questão, mesmo porque o Deputado que me antecedeu já teve seu
requerimento aprovado hoje, pela manhã, na Comissão de Segurança
Pública, da qual sou Presidente. A proposição convoca o
Comandante-Geral da Polícia Militar a vir aqui prestar
esclarecimentos. Certamente, ele enviará o seu Corregedor para
prestar as devidas informações.

O que não podemos admitir, em hipótese alguma, é que
generalizem as ações da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
porque, volto a insistir, cada Deputado desta Casa tem uma
experiência extremamente positiva em relação a ela. Essa
corporação, Sr. Presidente, é muito mais que um órgão de segurança
pública, pois transcende essa área. Para os meus companheiros
parlamentares que aqui se encontram e nos acompanham neste
momento, em muitos Municípios pequenos, nos rincões de Minas, a
Polícia Militar não faz apenas segurança pública, tendo em vista que,
em muitas dessas localidades, não existem Delegado de Polícia,
Promotor, Defensor Público e Juiz, mas sim um agrupamento ou
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destacamento da Polícia Militar. Em muitos casos, quando o cidadão é
picado por uma cobra na roça, no distrito ou povoado, também recebe
socorro dos policiais militares, porque a ambulância que serve ao
Município veio à Capital trazendo outro doente.

A Polícia Militar está acima de tudo isso. Não serão atos isolados
praticados por alguns que permitirão que ela seja atacada, conforme
ocorreu aqui. Quero deixar claro que, no que depender da Comissão
de Segurança Pública, da qual tenho a honra de ser Presidente - há
outros quatro Deputados que a compõem -, o que for tratado será
apurado com extremo rigor. Certamente, existem ainda a Ouvidoria e
a Corregedoria da Polícia Militar, além do Ministério Público, que
podem perfeitamente apurar os fatos e, se for o caso, se comprovadas
as denúncias, punir na forma da lei.

Todavia, não podemos nos esquecer de que, enquanto estamos
aqui, quem está lá fora guardando os nossos bens, o nosso direito de
ir e vir, a nossa liberdade e a nossa vida - maior patrimônio tutelado
por todo o arcabouço jurídico - é a PMMG. Quer dizer, é aquela que,
desde a Inconfidência, já levantava em Vila Rica a sua voz não em
defesa de Minas, mas sim do nosso Brasil na busca da liberdade tão
sonhada por todos nós.

Essa instituição não pode ser posta em cheque em razão de atos
específicos. A Polícia Militar é maior do que isso, é gigantesca e
formada por mulheres e homens honrados, que, no dia-a-dia, vêm
dando a vida para defender a sociedade.

É bom que os nobres colegas Deputados saibam que, de janeiro de
2003 até a presente data, já morreram 118 policiais, tombados no
combate ao crime, tombados dando a vida. Desafio qualquer um a
provar que outra instituição ou outra atividade tenha sofrido tanta
baixa quanto os servidores da segurança pública.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para falar exatamente sobre o
projeto mencionado. Espero que o Deputado Gustavo Valadares,
pessoa de bem, honrada e equilibrada, não traga tipo algum de
contraponto por ele aqui citado para o projeto que trata do reajuste
salarial, mesmo porque os salários dos servidores estão muito
defasados. Em Minas, um policial ainda ganha R$1.333,90 de piso
inicial de carreira. Aliás, ilustre Deputado Gustavo Valadares, assim
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como V. Exa., 74 Deputados assinaram comigo esse ofício que
encaminhamos ao Governador do Estado solicitando o pagamento da
periculosidade.

Gostaria de deixar claro que ocupo a tribuna desta Casa para dizer
que apresentamos cinco emendas ao Projeto de Lei nº 929/2007, que
trata do reajuste e será apreciado agora à tarde nas Comissões de
Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de Segurança
Pública. Quero contar com o apoio dos ilustres Deputados, pois são
emendas pertinentes. Deputado Gustavo Valadares, temos aqui uma
demanda. Em que pese ao esforço anunciado pelo governo do
Estado, os servidores entenderam que o reajuste em três parcelas, a
serem pagas em setembro de 2007, 2008 e 2009, não atende à
categoria. Há uma insatisfação generalizada com a questão salarial.

As Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e os próprios
Agentes de Segurança Penitenciários recebem hoje o salário que, no
“ranqueamento”, está em 16º lugar do País. Por isso, como Deputado
também da base de V. Exa., por intermédio do Deputado Mauri
Torres, nosso Líder, e do nosso atual Presidente, que nos auxiliou em
2004 junto ao Secretário de Governo, estamos buscando levar essas
informações de que precisamos negociar. O reajuste está longe. Para
o servidor ocorre a sensação de que não está havendo reajuste
algum. Por quê? Porque a primeira parcela só será paga em outubro.
Então, há esse sentimento.

O Deputado Gustavo Valadares - Deputado Sargento Rodrigues, V.
Exa. me concede aparte?

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado Gustavo Valadares,
concederei o aparte. Quero contar com o apoio de V. Exa. O projeto
passará hoje por essas três comissões. Na Comissão de Segurança
Pública, temos cinco emendas apresentadas ao projeto para
aperfeiçoá-lo. Talvez não consiga chegar até o final do projeto em 2º
turno com todas as emendas aprovadas. Lutarei bravamente, com
toda a minha força, para que haja realmente essa compreensão.

Esse ofício que, em abril do ano passado, entregamos ao
Governador contém a assinatura de 75 Deputados desta Casa,
solicitando-lhe que encaminhe o projeto de lei que trata da
periculosidade - aliás, V. Exa. assinou esse ofício comigo.
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Tenho certeza de que V. Exa., quando diz que apreciará aqui o
projeto, está fazendo uma reflexão necessária. Entendo a sua
angústia e a sua indignação. Não podemos perder esses sentimentos
em situação alguma. Toda vez que houver injustiça, temos de nos
indignar. Compreendo o momento.

V. Exa. terá o apoio deste Deputado. O seu requerimento já foi
aprovado e estaremos ao seu lado para buscar, na forma da lei e
dentro do devido processo legal, a apuração desses fatos. Chegando-
se aos culpados, que sejam punidos, na forma da lei, como é devido.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Solicitei aparte apenas
para clarear um pouco as coisas. No calor do meu pronunciamento,
posso não ter sido claro o bastante.

Primeiramente, respeito muito a corporação da Polícia Militar do
Estado. Sei das dificuldades, dos problemas salariais, da questão da
periculosidade que precisa ser discutida, aprofundada. Mas o que me
levou à tribuna foi um ato cometido por poucos cidadãos
representantes da Polícia Militar, se não me engano, um ou dois. O
que quero é uma resposta imediata para o excesso cometido por
esses dois. Disse que respeito a corporação e disse isso no início do
meu pronunciamento. Tive oportunidade, nos quatro anos do meu
primeiro mandato e nos poucos meses do segundo, de defender a
Polícia Militar como V. Exa., não com a mesma competência, mas o
fiz por diversas vezes aqui no Plenário e nas comissões da Casa. Eu,
V. Exa. e a grande maioria dos demais parlamentares não temos de
provar mais nada quanto ao respeito que temos pela corporação.

Agradeço-lhe, Deputado Sargento Rodrigues, a aprovação do meu
requerimento. Aliás, apresentei na tarde de ontem o requerimento
solicitando a presença do Comandante da Polícia Militar para
esclarecer esse fato, e hoje pela manhã já foi aprovado na comissão
de V. Exa. Agradeço-lhe o bom-senso, a colaboração e a agilidade.

O Deputado Sargento Rodrigues - Aliás, com o voto do Presidente
Sargento Rodrigues.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Quero reafirmar que o
que me levou à tribuna foi um fato que vem acontecendo outras
vezes. Precisamos, pois, olhar essa questão do excesso da Polícia
Militar em eventos esportivos. Citaram aqui o caso de Nova Lima. Foi,
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realmente, um problema. Houve excesso da Polícia Militar no jogo
naquela cidade.

O Deputado Sargento Rodrigues - Inclusive de torcedores.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Também houve. Deixo

claro, Deputado Sargento Rodrigues, que bandido tem de ser tratado
como bandido, mas cidadão de bem precisa ser tratado como tal.
Quem estava domingo no Mineirão, entrando no campo, não era
bandido, mas sim, meninas de 16, 17 anos, mulher de Diretor,
Diretores, Vice-Presidente, que estavam no banco do Atlético porque
tinham autorização para isso.

Reafirmo, bandido tem de ser tratado como bandido, mas cidadão
tem de ser tratado com respeito e com responsabilidade, coisa que
alguns poucos integrantes da polícia não tiveram no domingo. Muito
obrigado a V. Exa. pelo aparte.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero também deixar claro,
Deputado Gustavo Valadares, a minha posição. V. Exa. reconheceu
que, muitas vezes, no calor das emoções, acabamos proferindo
algumas palavras que não retratam exatamente o que gostaríamos de
dizer. Agora, de forma mais centrada, V. Exa. faz a separação.
Poderia ficar aqui, Sr. Presidente, relatando centenas, milhares de
ações bem-sucedidas da Polícia Militar em todos os rincões de Minas,
nos 853 Municípios, e que são objeto de elogios por parte de vários
parlamentares. Volto, então, a insistir. Se houve excesso, apure-se
com todo o rigor. Se houver comprovação, puna-se também com todo
o rigor da lei, mas não podemos nos esquecer da grandeza da
instituição, de homens e mulheres honrados que lá existem e que
trabalham diuturnamente. Enquanto, de madrugada, muitos
Deputados e demais cidadãos estavam dormindo, eu estava
socorrendo a sociedade no combate ao crime. Aliás, isso ocorre
diariamente na corporação. Sei, portanto, da grandeza daquela
instituição.

É um momento em que lamentamos profundamente os fatos, mas
serão apurados na forma da lei. O requerimento foi aprovado, aliás de
imediato, com nossa aquiescência.

Tenho a certeza de que a Polícia Militar dará resposta, sim, à altura,
apurando de forma devida, correta, de forma a atender aos princípios
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legais. Tenho a certeza de que os familiares serão notificados da
apuração e do seu desdobramento.

Até gostaria, Deputado Durval Ângelo, de conceder aparte a V. Exa.,
que sabe quanto temos lidado com essa questão, tanto na Comissão
de Direitos Humanos quanto na Comissão de Segurança Pública, com
o equilíbrio que nos é peculiar nessa situação. Tenho a convicção de
que V. Exa. tem acrescentado muito nesse aspecto e que, se essa
denúncia chegar à Comissão de Direitos Humanos, V. Exa. apurará
com todo o rigor, assim como a estamos apurando.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, gostaria de elogiar a Comissão de Segurança. Entendo
que a Comissão de Segurança está apurando a denúncia, e temos
total confiança no trabalho de V. Exas. O requerimento aprovado lá é
como se toda a Assembléia participasse da apuração, até a Comissão
de Direitos Humanos. Queremos elogiar também o voto favorável de
V. Exa., que nunca foi diferente. Seguiu a tônica que V. Exa. sempre
teve.

Elogiei antes a afirmação do Deputado Gustavo Valadares. Agora
ele demonstra desconhecimento da lei. Quem vai julgar quem é
bandido não é o policial que está na ação, e sim o Poder Judiciário.
Alguém só é apenado e considerado como tal pela sociedade com o
trânsito em julgado da sentença. Esse poder de decisão, esse juízo,
não é do policial.

Uma outra coisa: “o que é bandido, Deputado?”. O que é bandido?
Vamos entender isso. O que é bandido na sociedade? Há bandido de
colarinho-branco, há bandido que tem imunidade, há bandido pobre -
esse todo o mundo acha que é bandido -, Há bandido negro - esse
todo o mundo acha que é bandido -, mas o de terno, gravata, bem-
vestido, está em todos os Poderes. Antes se achava que era
exclusividade do Poder Legislativo. Não é. Hoje se sabe que está em
todos os Poderes. Mesmo o bandido tem de ser tratado de acordo
com a lei. Isso é a Constituição. Ou respeitamos a lei ou é a barbárie.
Um parlamentar que faz lei não pode defender a barbárie nem a
política do “olho-por-olho-dente-por-dente”. Com toda a certeza, na
política do “olho-por-olho”, viveríamos numa sociedade de cegos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero cumprimentá-lo. V. Exa. já
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avançou muito no último debate que travamos na TV Assembléia, no
qual V. Exa. queria porque queria condenar uma outra ação
antecipadamente. Obedecendo ao devido processo legal, com
certeza, toda a sociedade ganha, pois estamos sob o Estado
Democrático de Direito, e nele impera a lei. Se a lei impera neste
momento, devemos obedecer ao devido processo legal, até aguardar
as decisões, tanto nas instâncias administrativas quanto nas áreas
cível e penal. Certamente, os desdobramentos serão esses.

Fico feliz por saber que V. Exa. também vem reafirmando as
palavras que eu disse e expus, com toda a veemência, no debate, a
respeito de tortura, violência, violência arbitrária e do dever de
obedecer ao devido processo legal. Não devemos condenar ninguém.

Concordo plenamente com V. Exa. Recentemente, três
Desembargadores Federais e um Procurador Federal foram presos
por participar de venda de sentença e uma série de crimes do
colarinho-branco, e foram liberados pelo STF. Por outro lado, os
outros 21 envolvidos, entre advogados, policiais e bicheiros,
continuaram presos.

Infelizmente, ainda convivemos com a cultura judicial de se aplicar a
lei aos menos favorecidos. A eficácia da lei ainda não é plena para
aqueles de colarinho-branco, e temos que lutar muito por isso. Esta
tribuna é um fórum adequado, para que possamos fazer valer, gritar e
cobrar, porque o direito é uma eterna luta de todos nós. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
imprensa, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
mais uma vez queremos manifestar nossa solidariedade aos
Defensores Públicos, não para agradá-los ou para desagradar quem
quer que seja, mas por uma questão de justiça e pela necessidade de
se buscar a solução para essa questão.

Senhoras e senhores, antes de ler meu pronunciamento, vejo que
hoje não é um dia bom para falarmos das questões policiais. Ou pode
ser que seja um dia bom, porque estamos trazendo à tona problemas
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que precisam ser solucionados.
Por diversas vezes, usei essa tribuna, e quero continuar a usá-la

para elogiar o grande e excelente trabalho que sempre realiza a
PMMG. Nossa polícia é uma instituição respeitada, sendo aliás
referência no nosso país como uma das melhores, senão a melhor
Polícia Militar de todos os Estados do Brasil. Mas, infelizmente, como
é do conhecimento público, ainda existem poucos ou alguns membros
dessa instituição que vêm agindo inconseqüentemente, com abuso de
poder, excesso de autoridade, desrespeitando os direitos humanos e
ofendendo a dignidade das pessoas e o princípio de cidadania e,
conseqüentemente, o direito da liberdade de ir e vir e do regime
democrático de direito. Chegou ao meu conhecimento que, durante a
realização de um evento promovido no Espaço Folia, em Nova Lima,
denominado Nana Fest, com apresentação da banda Chiclete com
Banana, no dia 4/5/2007, última sexta-feira, um policial militar, ao
interpelar duas adolescentes, usou de força bruta, aplicando choques
elétricos e brandindo cassetetes, levando as jovens à humilhação
pública, sem nenhuma explicação ou motivos plausíveis. Se as
adolescentes estivessem praticando algum ato delituoso, mesmo
assim os militares não poderiam agir de forma brutal. Se fosse esse o
caso, elas deveriam ser conduzidas à delegacia mais próxima, e não
passar pelo sofrimento de abusos físicos, como ocorreu.

Meu espírito não é de discussão ou de briga, não gosto desse tipo
de situação, mas não podemos omitir um fato desagradável, temos de
trazê-lo a público pela necessidade da tomada de posicionamento por
parte da instituição para corrigir esse problema. Achei que seria o
único a mencionar esse tipo de problema, mas vejo que não sou o
primeiro. Vamos torcer para que esses problemas, que são
localizados e não generalizados, sejam solucionados. Sabemos que o
trabalho da Polícia Militar é extraordinário, então que isso não
continue acontecendo. Quem é vítima disso sofre um transtorno
imenso, e a coisa se alastra, passando dos adolescentes para as
famílias, para os amigos, para o bairro, para a rua, para a sociedade,
formando uma imagem da Polícia Militar do nosso Estado que
sabemos não ser a real.

Por isso estamos trazendo essa denúncia a público, pois, se não o
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fizermos, infelizmente os fatos ficam encobertos, como este: as
adolescentes foram agredidas, e são moças normais que resolveram
sair do tumulto central da festa e passar pelo fundo do local para
chegar mais rápido ao banheiro, tendo sido impedidas e, de imediato,
agredidas, até mesmo com choques. Temos de avaliar esse tipo de
agressão, pois alguns policiais não estão preparados para cumprir seu
papel, já que não é papel de um policial dar cacetadas em ninguém e,
muito menos, aplicar choques em pessoas que estão ali para se
divertir de uma forma correta, como era o caso das meninas. E
existem muitas testemunhas.

O ato foi cometido por apenas um policial. Outro policial foi abordado
pelas adolescentes e se omitiu, não quis participar. O policial agressor
cobriu seu nome, virou sua identificação, impedindo, assim, que as
moças gravassem seu nome. Ficamos sem entender, pois, se estava
cumprindo seu dever, não poderia esconder seu nome. Fica aí essa
interrogação e nossa certeza de que estava abusando do poder
inexplicavelmente. Além disso, mesmo que elas estivessem
praticando algum delito, como disse, não poderiam ter sido agredidas
inicialmente. E o mais grave foi o fato de o policial agressor - repito
que foi apenas um, e não a instituição - ter tampado e arrancado de
sua farda a tarja de identificação, o que comprova que estava em um
flagrante abuso de poder.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
estamos acompanhando seu pronunciamento. Sabendo que a
Defensoria Pública está em greve há 90 dias, nós, os Deputados e
advogados, estamos em vigília, pois somos solidários a essa causa
dos Defensores Públicos, que é muito mais dos mais pobres e
desvalidos que dos próprios Defensores, já que a Justiça mineira está
praticamente paralisada por causa da situação criada. Aguardamos
que haja bom-senso e boa-vontade do governo para conversar e
negociar com a categoria.

Esse assunto que V. Exa. está trazendo é muito importante, pois já é
a terceira vez que escuto falar sobre isto: quando a polícia entra em
conflito com um cidadão, o policial está escondendo sua identificação.
Há poucos dias, em uma greve do pessoal da saúde em Contagem,
ouvimos dizer que os policiais que foram ao confronto também
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esconderam sua identidade para tentar domar, limitar o conflito. V.
Exa. tem razão: isso é curioso, pois, se estão no exercício de um
direito legitimado pelo Estado, exercendo seu papel com sobriedade,
não há motivo para tal. E, se estão fazendo uma atividade que não
deveriam, se estão cometendo algum crime ou excedendo seu limite,
então seu erro é duplo: estão escondendo-se e cometendo um crime.
Portanto o alerta de V. Exa. é importante para que o Comando da
Polícia Militar mande verificar se essa é uma norma geral ou apenas
uma espécie de subterfúgio do policial para fugir de uma possível
punição. Nós, desta Casa, não podemos coonestar procedimentos
desses. V. Exa. está de parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Quanto ao fato ocorrido no dia 6/5/2007,
que foi amplamente divulgado pela Rádio Itatiaia e outros veículos e
que também foi aqui citado pelo Deputado Gustavo Valadares,
preparei um pronunciamento sem saber que ele também falaria sobre
o assunto, o que não me impedirá de citá-lo novamente para reforçar
que a situação está ficando freqüente e que não nos podemos
descuidar.

Ocorreu, e foi amplamente divulgado pela Rádio Itatiaia e outros
veículos de comunicação, o abuso de um ou dois policiais militares no
Estádio Mineirão, quando da realização da partida final do
Campeonato Mineiro entre o Atlético e o Cruzeiro. O ex-Presidente do
Atlético, Ricardo Guimarães, ao lado da esposa, dos filhos e até de
pessoas idosas, foram impedidos de entrar no campo, até mesmo
com acionamento de bombas de gás lacrimogêneo, ataques com
cassetetes e “spray” de pimenta nos olhos desles, apesar da presença
do atual Presidente, Ziza Valadares, pai do Deputado Gustavo
Valadares, que estava lá para conduzi-los para dentro do gramado. As
pessoas não estavam penetrando no estádio, eram convidados que
estavam sendo conduzidos pelo Presidente do clube. Era um ex-
Presidente do clube, que tinha o direito de participar daquela
comemoração dentro do gramado.

Claro que os policiais ficam ali para impedir a invasão do gramado,
mas, no caso, não se tratava de invasão.

Naquele momento, nem mesmo a esposa do técnico Levir Culpi, que
se identificou, foi autorizada a entrar no campo, foi impedida por dois
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policiais. Os policiais que usaram de brutalidade contra os convidados
do Presidente do Atlético, Ziza Valadares, comprovadamente estavam
despreparados para atuar numa festividade como aquela, pois o jogo
já havia terminado, e o momento era só de comemoração. As pessoas
que estavam entrando, autorizadas pela administração da Ademg, não
prejudicariam o evento. Pelo contrário, eram convidadas da diretoria
do Atlético e conhecidas publicamente, que estavam indo participar da
comemoração pública que o Atlético já estava fazendo no centro do
gramado. Imediatamente, a Rádio Itatiaia, mais uma vez, manifestou
publicamente a falta de preparo e o abuso de força praticada por um
ou dois PMs em eventos como esses, com presença de grande
público, citando diversas ocorrências anteriores que não foram
esclarecidas pelo Comando da PM.

Lembramos o caso de Contagem, citado pelos Deputados Durval
Ângelo e Luiz Tadeu Leite, e o caso de Nova Lima, também lembrado
na tarde de hoje, que mostram o despreparo de alguns policiais. Eles
têm de ser preparados, submetidos a testes, a exames e orientações
psicológicas. Isso para dar uma certa estabilidade emocional e
tranqüilidade a esses PMs que participarão de eventos grandiosos
com a presença de um número maior de pessoas. Eles têm de ser
preparados, e são. Se não são, fica a pergunta: por que não estão
sendo preparados? Há tantas ocorrências, com freqüência.

O que ocorreu lá, no “show”, foi um absurdo. Uma das meninas, que
operou a perna, foi agredida mesmo quando a colega disse que ela
estava machucada. O agressor não respeitou, empurrou-a e deu
cacetadas nos seus braços. E há dificuldade de se fazer ocorrência,
uma vez que a Polícia Civil está em greve.

São essas as situações para uma análise da direção da Polícia Civil
e da Polícia Militar. Sabemos que são polícias de qualidade. Tenho
certeza de que o fato será apurado. Queremos que corrijam, para
impedir que outros casos venham a acontecer. O nosso dever, como
Deputado, é fiscalizar o Executivo, o cumprimento da lei, e isso é um
descumprimento da lei, realizado por um PM, no caso da festa, e por
outros, no ocorrido no Mineirão. Policiais que são pagos com o
dinheiro do povo, com o dinheiro da sociedade, não são pagos para
fazer isso.
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Comunico aos nobres colegas que, caso não conste em lei, faremos
uma emenda no projeto sobre o fardamento da Polícia Militar, para
que seus nomes sejam bordados nos respectivos uniformes, a fim de
que não usem esse subterfúgio de retirar as tarjas, escondendo seus
nomes. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputadas
e Deputados, servidores da Casa, imprensa, servidores públicos,
telespectadores da TV Assembléia. Sobre o que já foi dito em relação
à atitude de um ou dois policiais militares, defendo que haja equilíbrio
para analisar a questão, para não corrermos o risco de nivelar por
baixo e tratar como iguais pessoas diferentes. Essa é uma ação
isolada de duas pessoas que, não sabemos por que motivo, agiram
daquela forma. Faltou preparo, principalmente, para o manuseio do
“spray” de pimenta. Noutro dia, vi uma cena - acredito que muitos a
testemunharam -, em que um policial acionou o “spray” contra um
cidadão que tinha em seu colo uma criança com não mais de 2 anos,
mostrando total despreparo para o uso desse tipo de equipamento.

Como eu disse, não podemos jogar na vala comum a Polícia Militar,
instituição séria, que tem sido motivo de orgulho do povo mineiro.
Ações de violência devem ser apuradas e punidas com o devido rigor,
porque não entra na cabeça de um cidadão de bem o fato de uma
pessoa ser paga com os recursos dos cidadãos para protegê-los e ser
instrumento de violência contra eles. Não entraremos no mérito se são
cidadãos de bem ou não. No caso em questão, eram cidadãos de
bem. Um caso isolado como esse acaba tomando proporções muito
grandes. Utilizando uma figura de linguagem: aviões levantam vôo
todos os dias, e ninguém comenta nada. Hoje, se um pequeno avião
fizer um pouso forçado em Brasília, virará notícia no País e, quem
sabe, em outras partes do mundo. Avião levantar vôo é normal. Se
cair ou der pane ou pousar forçadamente, vira notícia. Comparo isso à
situação ocorrida no Mineirão, que, creio, seja isolada e que não
representa o sentimento nem a forma de agir da Polícia Militar. Deve,
portanto, sofrer investigação, apuração e aplicação com rigor do
previsto em lei.

Em relação à identificação sugerida pelo Deputado Doutor Viana,
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que me antecedeu, ele disse exatamente o que eu havia rascunhado
para propor: por que não bordar o nome na farda do policial? Fica
parecendo que há uma coisa pensada, uma forma covarde de manter
o anonimato.

Eu mesmo já estive envolvido em uma situação, quando um policial,
em abuso de poder, tirou sua identificação. A pergunta é: por que o
“velcro”? Será que isso é premeditado? Será que essa identificação
tem o propósito de ocultar a identidade do profissional? Acredito que,
como sugeriu o Deputado Doutor Viana, ela possa ser bordada para
que seja reconhecida imediatamente.

Uma preocupação traz-me à tribuna. Temos trabalhado na Igreja
Batista da Lagoinha, incansavelmente, para recuperar os dependentes
químicos. Temos encaminhado centenas de pessoas às comunidades
terapêuticas, e sabemos que a droga é uma pandemia e que tem
tirado o sono de muitos pais. A droga tem destruído muitos lares e
sonhos. Não nos podemos calar diante da tragédia que a droga tem-
se tornado, não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil,
mas no mundo.

Em 1988, visitei o Congresso americano, quando os Estados Unidos
eram governados por Ronald Reagan. Perguntaram a um Deputado
Federal da Georgia o que tirava o sono do americano. Três coisas
foram citadas, entre elas o problema das drogas. O Deputado disse
que só existia cliente para as drogas porque havia o vendedor. Em
uma ponta, está o fornecedor e, na outra, o consumidor. E os dois só
existem porque um é dependente do outro. Há 20 anos, isso já era o
motivo de preocupação daquele Deputado e da nação americana. De
lá para cá, a situação agravou-se mais.

Nesta semana, um fato que me chamou a atenção traz-me à tribuna.
Foi apreendido um ônibus que se dirigia a Mantena - cidade que amo
e onde vivi parte da minha infância e adolescência. Dentro desse
ônibus, foram encontrados 15kg de cocaína em uma bagagem não
identificada. Três cidadãos foram presos, suspeitos de serem os
donos daquela droga. Mas, naquele primeiro momento, não se chegou
ao dono da droga. Ocorreram duas coisas: permitiu-se que a droga
fosse transportada tranqüilamente, e que não se chegasse ao dono da
bagagem por falta de identificação. O argumento do transportador foi
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que não tinha poder de polícia para fazer a identificação.
Preocupado com isso, pedi à minha assessoria que fizesse um

levantamento da existência de alguma legislação nesse sentido, ou se
poderíamos propor alguma. O Sr. Carlos Augusto buscou as
informações e descobrimos a existência do Decreto nº 44.035, de
2005, que disciplina a autorização para prestação de serviço fretado
de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto
nº 32.656, de 14/3/91. Entre outras disposições desse decreto, no que
diz respeito ao transporte de passageiros, citarei algumas. (- Lê:) “Art.
1º - O transporte rodoviário intermunicipal e o metropolitano de
pessoas a título precário, caracterizado como fretamento contínuo ou
eventual, somente poderão ser realizados atendidas as condições
estabelecidas neste decreto. Art. 18 - A multa de 2 mil vezes o
coeficiente tarifário será aplicada quando o infrator: I - transportar
bagagem desacompanhada da pessoa transportada ou produto que,
pelas suas características, seja considerado perigoso ou apresente
risco, bem como aquele que, por sua forma ou natureza, comprometa
a segurança dos usuários ou da via; (...) III - transportar bagagem da
pessoa transportada sem a respectiva identificação.”.

Então, venho a esta tribuna pedir que esse decreto seja, de fato,
colocado em prática. O nosso Governador já criou esse decreto.
Portanto, acredito que a única coisa de que precisamos, na verdade, é
colocá-lo em prática, não permitir que bagagens como essa - no caso,
as drogas - sejam transportadas, e, se transportadas, com a bagagem
e o seu dono devidamente identificados, poderemos chegar ao
infrator, ao criminoso. Uma vez aplicado esse decreto, não teremos
nos nossos ônibus passageiros circulando com esse tipo de produto.
Imagino que pessoas que transportam esse tipo de produto ou tantos
outros não ousariam entrar no ônibus sabendo que serão
identificadas. O projeto é amplo, refiro-me à questão da droga, mas há
muitos outros. Então, espero que o decreto seja, de fato, aplicado,
trabalhado, para termos mais tranqüilidade nessa questão. Assim,
poderemos sufocar um pouco mais a questão da droga, que tem sido
um caos na vida das famílias em geral.

Para finalizar, Sr. Presidente, ressalto que não gostaria de ter de
falar especificamente em defesa dos nossos Defensores. Dias atrás
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fiz um pronunciamento esperando ser o último. Naquele dia, os
Defensores Públicos se aproximavam de 70 dias em greve; hoje eles
estão a 90 dias em greve, e, até agora, não se chegou a um acordo
para que a classe volte aos trabalhos normalmente. Claro que,
exercendo o legítimo direito constitucional e democrático de greve,
buscam sensibilizar nosso Governador. Como já disse, o nosso
Governador tem sido sensível às causas sociais. E a greve da
Defensoria Pública nos preocupa, pois a Defensoria trata de causas
sociais, principalmente da situação dos menos favorecidos da nossa
sociedade.

Portanto, mais uma vez, apelo ao Governador Aécio Neves, que,
sensibilizado, defina de vez aquilo que a classe reivindica, para que
principalmente a nossa população pobre possa voltar a ser atendida
com o respeito que merece. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

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 13/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que dá
nova redação ao parágrafo único do art. 195 da Constituição do
Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputada Ana Maria Resende e
Deputado Lafayette de Andrada; suplentes - Deputado Ademir Lucas
e Deputada Gláucia Brandão. Pelo DEM: efetivo - Deputada Maria
Lúcia Mendonça; suplente - Deputado Gustavo Corrêa. Pelo PV:
efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Délio
Malheiros. Pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente
- Deputado Paulo Cesar. Designo. Às Comissões.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência vai
designar os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre
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a Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues e outros, que dá nova redação ao art. 273 da
Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Fahim Sawan
e Lafayette de Andrada; suplentes - Deputados João Leite e Eros
Biondini. Pelo DEM: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente -
Deputado Jayro Lessa. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira;
suplente - Deputado Adalclever Lopes. Pelo PT: efetivo - Deputado
Durval Ângelo; suplente - Deputado Weliton Prado. Designo. Às
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
15/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera a
redação do art. 230 da Constituição do Estado e acrescenta a ele os
§§ 1º, 2º, 3º e 4º. Pelo BSD: efetivos - Deputados Zé Maia e Dalmo
Ribeiro Silva; suplentes - Deputados Fábio Avelar e Ademir Lucas.
Pelo DEM: efetivo - Deputada Maria Lúcia Mendonça; suplente -
Deputado Ruy Muniz. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto
Abramo; suplente - Deputado Adalclever Lopes. Pelo PT: efetivo -
Deputado Padre João; suplente - Deputada Cecília Ferramenta.
Designo. Às Comissões.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança

Pública solicitando seja encaminhado ofício ao Superintendente da
Caixa Econômica Federal de Minas Gerais pedindo informações sobre
a verba destinada à segurança das casas lotéricas do Estado, seus
percentuais em relação a outros Estados da Federação e a forma de
aplicação da citada verba. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, gostaria

apenas de comunicar que, fruto de várias de discussões nesta Casa e
na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, amanhã
estaremos discutindo aqui, em audiência pública, projeto do
Governador Aécio Neves que beneficiará o produtor com o seguro
rural. Esse seguro é um dos clamores do produtor rural, que hoje está
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sem renda para continuar na sua atividade. E o nosso Governador
está encaminhando um projeto, que já passou pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, e amanhã, às 10horas, haverá
uma audiência pública, onde precisamos da presença das lideranças.
Gostaria de fazer esse comunicado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos os que puderem
para estar hoje, no Salão Nobre, às 20 horas, para a instalação da
Frente Parlamentar da Silvicultura.

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 9, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/5/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o
Deputado Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Cesar. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 258 /2007 em turno
único e 614/2007 no 1º turno (Deputada Glaúcia Brandão); 713/2007
em turno único (Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se à 1ª
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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, em turno único, o
parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº
424/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); e o parecer
pela aprovação no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, do Projeto
de Lei nº 59/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça). 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 258/2007 (relator: Deputado Dimas
Fabiano); 377/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça);
401/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis); e 476/2007 (relatora:
Deputada Glaúcia Brandão). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 438 e 439/2007. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 156/2007. 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 Gláucia Brandão (2), em que
solicita seja realizada reunião desta Comissão, com convidados que
menciona, para debater programas e iniciativas existentes no
Ministério de Cultura, bem como na Fundação Municipal de Cultura,
que visem ao fomento e ao incentivo das atividades culturais nos
Municípios mineiros; e seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão do Trabalho com vistas à apresentação de
ações realizadas em Municípios mineiros, por entidades de trabalho
associativo, promovedoras de emprego e renda, e do Deputado
Domingos Sávio, em que pleitea seja solicitado ao Presidente da
Assembléia que se realize o 2º Fórum Estadual de Cultura como
iniciativa do Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo e
sociedade civil organizada. 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, 8 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 484/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 484/2007, do Deputado Leonardo Moreira,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.404/2005, visa a
declarar de utilidade pública a Congregação das Filhas de Nossa
Senhora Stella Maris, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à 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 484/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris,
com sede no Município de Carmo da Cachoeira, instituição de caráter
religioso, que tem como escopo, nos termos do “caput” do art. 3º de
seu estatuto, “a glória de Deus e a santificação de suas associadas”,
religiosas professas, filhas de Nossa Senhora Stella Maris. Os incisos
I e VIII do citado dispositivo fixam ainda como seus objetivos “a
formação de suas associadas para que possam educar, evangelizar e
promover as pessoas pobres” e “oferecer e desenvolver a educação
religiosa”.

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.

Importa 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.
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Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicção política, 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 relação de interesse público entre
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.

Cabe ressaltar que a Congregação a que se refere o projeto em
análise tem seu estatuto registrado na Comarca de Guarulhos (SP), o
que contraria a Lei nº 12.972, que exige a constituição formal no
Estado da entidade a ser beneficiada pelo título de utilidade pública.

Por conseguinte, a declaração da mencionada entidade como de
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de aliança entre o Estado e
instituições que tenham como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas, bem como a legislação específica sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 484/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 718/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Sinhana Eva, com
sede no Município de Piumhi.



403

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicicidade, 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 718/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Sinhana Eva.
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 dos
seus cargos.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e dos Conselheiros ou dos instituidores, bem como as
dos sócios, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação ou vantagem,e o art. 32 dispõe que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.
Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 718/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Ouro Fino.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
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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 746/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede em
Ouro Fino.

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 dos
seus cargos.

Além disso, o art. 53 do seu estatuto dispõe que, confirmada a
dissolução e satisfeitos os compromissos sociais, o patrimônio da
Apac será doado a instituição congênere ou de assistência social, e o
art. 55 determina que as funções dos Diretores e dos Conselheiros
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, bonificação ou vantagem relacionados com atividades
desenvolvidas na entidade.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 746/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 763/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no Município de Virgem da
Lapa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
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art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 763/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte.

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 dos
seus cargos.

Além disso, o art. 14 de seu estatuto determina que nenhum
membro da diretoria será remunerado para o desempenho das suas
funções e respectivas atribuições, e o art. 34 dispõe que, extinta a
Associação, seus bens serão doados a uma instituição congênere.

Portanto ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 763/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 769/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa
Senhora da Glória, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto as aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 769/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade Obras Sociais Nossa Senhora da Glória, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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. 26, 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, e, pelo art. 29, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 769/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 773/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, 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 773/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação das Indústrias dos Confeccionistas e Faccinistas de
Tecidos, Couros e seus Derivados de Campo Belo e Região - Aconf.
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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 dos
seus cargos. Além disso, o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros ou dos instituidores, bem
como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedados
o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art.
32. dispõe que, no 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.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 773/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 776/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Obras de Maria
e São Miguel Arcanjo, com sede no Município de Lagoa da Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 776/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Obras de Maria e São Miguel Arcanjo, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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 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. 28, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 776/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 778/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em tela
visa a declarar de utilidade pública a Creche Serafina Stampone
Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 778/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Serafina Stampone Smargiassi, com sede no Município de
Guaxupé.

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 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. 25, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros 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, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 778/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 780/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Apoio aos
Deficientes de Guaxupé, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 780/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, 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, 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
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 22, que as

atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas, e, pelo art. 40, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a uma instituição congênere, situada no
Município de Guaxupé, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 780/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 783/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em tela
visa a declarar de utilidade pública a Casa São Francisco, com sede
no Município de São Sebastião do Paraíso.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 783/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa São Francisco, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

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 e
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 33, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, e,
pelo art. 34, que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão
inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 783/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 784/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Treinamento
de Jovens - "Cooking for Life”, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, vem agora 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 784/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Treinamento de Jovens - “Cooking for Life”.
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. 45 do seu estatuto dispõe que,
dissolvida a instituição e liquidados os compromisso assumidos, a
parte remanescente do patrimônio líquido não poderá ser distribuída
entre os associados, devendo ser doada a instituição congênere, de
fins não econômicos, e o art. 46 determina que é vedada a
remuneração dos cargos da diretoria e do conselho fiscal.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
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12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 784/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 794/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 41/2003, a pedido do Deputado Célio Moreira, tem
por escopo seja instituído o Dia Estadual do Nascituro.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 14/4/2007 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 794/2007 propõe seja o dia 25 de março

instituído como Dia Estadual do Nascituro, ser humano concebido, e
ainda não nascido.

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 de competência legislativa
própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

A delimitação da competência do Estado membro 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, ou 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.
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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
facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 794/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 853/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 853/2007
objetiva declarar de utilidade pública o Hospital de Alto Rio Doce, com
sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 853/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Hospital de Alto Rio Doce, com sede nesse Município.
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o § 2º do art. 15 de seu estatuto determina que as
atividades dos membros dos órgãos diretivos não serão remuneradas.
Quanto ao destino do patrimônio da entidade, no caso de dissolução,
será aplicado o disposto no “caput” do art. 61 do Código Civil
Brasileiro, que destina os bens remanescentes, no silêncio do
estatuto, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos
ou semelhantes. Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no
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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 853/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 856/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº 856/2007
visa a declarar de utilidade pública a Ação Social Paroquial do
Cachoeirinha - Aspac -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2007, e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 856/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Ação Social Paroquial do Cachoeirinha - Aspac -, 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 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. 31, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios serão
inteiramente gratuitas e, pelo art. 34, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a outra instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 856/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 860/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 860/2007
visa a declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e
Hospital São Vicente de Paulo de Porteirinha, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2007, e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto as aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 860/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo de
Porteirinha, 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, 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. 14,
parágrafo único, que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros e
dos sócios não serão remuneradas e, pelo art. 28, parágrafo único,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a uma entidade pública.
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Faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1º do projeto de lei
para adequar o nome da entidade ao constante no art. 1º de seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 860/2007 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Porteirinha.”.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 873/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Família de
Caná do Eldorado, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 873/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Família de Caná do Eldorado, com sede no Município de
Contagem.

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 e
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios serão
inteiramente gratuitas e, no art. 30, que, dissolvida a Associação, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 873/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 11/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 11/2007
altera o § 3º do art. 16-B da Lei nº 7.772, de 8/9/80.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma originalmente apresentada.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise, do Governador do Estado, objetiva dar nova

redação ao § 3º do art. 16-B da Lei nº 7.772, de 1980, que dispõe
sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente. Tal
dispositivo foi introduzido recentemente na lei ambiental do Estado,
pela Lei nº 15.972, de 2006.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -, em seu parecer,
concluiu que o projeto cumpriu os requisitos legais necessários a sua
tramitação, entre eles, o da iniciativa privativa do Governador.

O supracitado § 3º do art. 16-B determina a necessidade de
interveniência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad - nos trabalhos de fiscalização
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da Polícia Ambiental da PMMG, quando esta atua sob delegação do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama - e faz, ainda, uma remissão ao § 2º desse
mesmo artigo, determinando a observação do que nele está disposto.
O Governador do Estado, na mensagem que encaminha o projeto,
informa ter havido erro material nessa remissão, uma vez que o
parágrafo correto a ser observado é o 1º, e não o 2º.

Como já opinou a CCJ, o conteúdo da matéria em análise é de
caráter administrativo-organizacional, pois dita regras de como a
polícia ambiental deve atuar quando estiver sob delegação do Ibama.

Entendemos, portanto, que o erro material deve ser corrigido como
proposto, a fim de se evitar transtornos na atuação da polícia
ambiental.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

11/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Sávio Souza  Cruz, Presidente e relator - Almir Paraca - Fábio

Avelar - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 72/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
875/2003, estabelece condições para as instituições particulares de
ensino fundamental, médio e superior do Estado.

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, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Em virtude de requerimento aprovado na reunião plenária de
17/4/2007, vem a proposição agora a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

A proposição sob comento tem por finalidade estabelecer condições
para as instituições particulares de ensino fundamental, médio e
superior do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que a
matéria se encontra disciplinada, no âmbito federal, no art. 6º da Lei nº
9.870, de 23/11/99. Essa comissão, tendo em vista sanar algumas
incorreções do projeto, apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, em
parecer no qual analisou de forma detalhada os direitos do estudante
contidos na legislação federal, atesta que a alteração proposta no
Substitutivo nº 1 gera para o inadimplente a obrigação de ter de
apresentar proposta para a quitação do débito com a escola,
estabelecendo um novo fator condicionante ao recebimento do
diploma, o que ultrapassa a própria lei federal. Desse modo,
objetivando aprimorar o projeto, essa comissão apresentou o
Substitutivo nº 2.

No entanto, percebe-se que os Substitutivos nºs 1 e 2, quando
garantem, em seus respectivos arts. 1º, o recebimento de diploma e
demais documentos escolares a alunos inadimplentes, não
estabelecem, de fato, nenhuma suplementação em relação à
legislação federal sobre o assunto, em nada inovando o projeto nesse
aspecto. Com efeito, o comando geral que garante o fornecimento de
documentos a alunos inadimplentes, estabelecido na Lei Federal nº
9.870, é claro e objetivo, não demandando qualquer regulação
adicional em sede de lei estadual.

Quanto à garantia da freqüência aos alunos inadimplentes, é
razoável o estabelecimento do prazo de 10 dias letivos após o início
do período letivo, por ser esse prazo suficiente para a conclusão da
negociação a que o estudante terá que ter dado início visando à
quitação de seu débito para com a instituição de ensino.

Assim, para melhor adequação do projeto à legislação federal e aos
interesses do estudante, apresentamos o Substitutivo nº 3.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 72/2007
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na forma do Substitutivo nº 3, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 3

Estabelece condições para as instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada ao estudante inadimplente matriculado em

instituição de ensino integrante do Sistema Estadual de Educação a
renovação da matrícula ao final de período ou ano letivo.

§ 1º - Para o exercício do direito assegurado no “caput”, deverá o
aluno ter iniciado com a instituição processo de negociação de seu
débito.

§ 2º - A renovação da matrícula se dará em caráter provisório, sendo
efetivada somente quando, findo o processo de negociação, for
firmado acordo ou quitado o débito do aluno.

§ 3º - O prazo para a realização do processo de negociação será de
dez dias letivos contados do início do período letivo a que se referir a
matrícula, sendo garantido ao aluno o registro de sua freqüência às
aulas durante esse prazo.

§ 4º - 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 provisória efetuada, vedado o
aproveitamento do período cursado para quaisquer efeitos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Leonardo Moreira - Elisa Costa (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 134/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, a proposição em epígrafe
tem por objetivo instituir a Semana do Portador de Deficiência e dar
outras providências.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresentou e, a seguir, pela Comissão do Trabalho, da Previdência e
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da Ação Social, que opinou por sua aprovação com tais emendas e a
Emenda nº 3, que apresentou.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar o projeto quanto à
possível repercussão financeira decorrente de sua aprovação, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 134/2007 tem por escopo instituir a última

semana do mês de agosto como a Semana do Portador de
Deficiência. Em seu art. 2º, determina que, nessa ocasião, a Loteria
do Estado de Minas Gerais promoverá uma extração especial ou a
confecção de cartões de loteria instantânea em homenagem ao
portador de deficiência, cujos recursos arrecadados serão destinados
ao financiamento de programas de atendimento ao excepcional. Essa
última disposição guarda semelhança com o estabelecido na Lei nº
12.780, de 1998, que a proposição, em seu art. 4º, pretende revogar.

Importa salientar que o projeto não propõe a criação de nova
modalidade lotérica, mas apenas a realização de extração especial de
jogo já existente, com finalidade específica.

Esta relatoria comunga com o entendimento da Comissão de
Constituição e Justiça, que apresentou as Emendas nºs 1 e 2
fundamentada no fato de que a matéria recebeu, por intermédio da
citada Lei nº 12.780, tratamento mais adequado. A norma destina
50%, no mínimo, dos recursos arrecadados ao atendimento da
finalidade proposta, estabelecendo parâmetros para o Executivo
dispor sobre tais recursos, respeitando a margem necessária às
despesas administrativas, além de determinar que os recursos sejam
empregados em “programas municipais, de existência devidamente
comprovada, de atendimento ou profissionalização do portador de
deficiência”, envolvendo os Municípios na participação dos valores;
promovendo a necessária preparação dos portadores de deficiência
para o mercado de trabalho e, ainda, ampliando os beneficiados ao
mencionar, de forma geral, portadores de deficiência, e não apenas
excepcionais.

Esta relatoria está de acordo, também, com a Emenda nº 3,
apresentada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
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Social, por entender conveniente o acréscimo de parágrafo único ao
art. 1º, determinando que, na semana a que se refere o “caput” do
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.

Cumpre esclarecer que a norma derivada do projeto modificado não
acarreta repercussão financeira na lei orçamentária, pois a medida
nele consubstanciada - qual seja a instituição de data comemorativa -
não envolve a geração de despesas para os cofres estaduais.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

134/2007 no 1° turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apr esentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 3, apresentada
pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Leonardo Moreira -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

Preliminarmente, a matéria foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

A seguir, a Comissão de Segurança Pública, examinando o mérito
do projeto, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.
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Fundamentação
A proposição sob análise tem como objetivo assegurar a presença

de agentes de vigilância nas agências bancárias, postos de serviços
bancários e quiosques de caixas eletrônicos, nos horários de seu
funcionamento. Trata-se de medida que atende à necessidade de
segurança em nosso Estado, dado o aumento do número de casos de
crimes nos locais onde se situam os caixas eletrônicos.

A medida está em harmonia com os preceitos da Lei Federal n°
7.102, de 20/6/83, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento de
empresas particulares que explorem serviços de vigilância e de
transporte de valores e dá outras providências.

A responsabilidade dos bancos, nesse caso, é inquestionável, em
que pese à posição contrária de sua federação sindical. O STJ e o
Tribunal de Justiça mineiro já se expressaram a esse respeito,
determinando que a responsabilidade, em caso de crime ocorrido
dentro da agência bancária, ainda que o consumidor esteja se
utilizando de caixa automático após o horário bancário, é da própria
instituição, que responderá pela indenização devida.

A proposição em tela conecta os diversos aspectos da questão,
quais sejam o fato social, a responsabilidade dos estabelecimentos
bancários e a necessidade de regulação estatal.

A Comissão de Constituição e Justiça verificou que grande parte das
normas constantes no projeto já se encontra disciplinada na legislação
federal e também na Lei nº 12.971, de 1998, que torna obrigatória a
instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de
serviços das instituições bancárias e financeiras.

Essa Comissão também corrigiu o projeto no que tange à invasão da
competência privativa do Governador do Estado para legislar sobre
competência para aplicação de penalidades às instituições que
descumprirem os comandos estabelecidos na proposição, bem como
para fiscalizar e detectar as infrações cometidas pelos fornecedores
dos serviços. Para sanar tais vícios, foi o projeto aprimorado
tecnicamente por meio do Substitutivo n° 1, da Comi ssão de
Constituição e Justiça, com o qual concordamos.

Cumpre esclarecer, por fim, que o projeto em apreço não tem
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repercussão financeira na Lei Orçamentária, pois a medida nele
consubstanciada não envolve geração de despesas para os cofres
estaduais.

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, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Leonardo Moreira -

Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
originada do desarquivamento do Projeto de Lei nº 57/2003, dispõe
sobre alteração da Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece
oficialmente, no Estado de Minas Gerais, a linguagem codificada na
Língua Brasileira de Sinais - Libras - como meio de comunicação
objetiva e de uso corrente.

O projeto de lei foi encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102,
inciso VI, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende introduzir na Lei nº 10.379, de

10/1/91, dispositivo relacionado à qualificação dos servidores para o
atendimento aos deficientes auditivos e estabelecer as fontes de
recursos financeiros a serem utilizados para esse fim.

Essa lei, além de reconhecer oficialmente a Libras como meio de
comunicação objetiva e de uso corrente no Estado de Minas Gerais,
determina a presença de intérpretes dessa língua nas repartições
públicas voltadas para o atendimento externo e sua inclusão no
currículo da rede pública estadual de ensino, nos cursos de magistério
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e de formação superior nas áreas das ciências humanas e médicas e
nas instituições que atendem ao aluno portador de deficiência
auditiva.

De imediato, reconhecemos como procedente a iniciativa do
parlamentar, em razão da competência comum prevista no art. 23 da
Constituição Federal para tratar da matéria e no art. 29 do Decreto nº
5.626, de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24/4/2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras –, e no art. 18 da
Lei no 10.098, de 19/12/2000:

“Art. 29 – O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito
de suas competências, definirão os instrumentos para a efetiva
implantação e o controle do uso e difusão da Libras e de sua tradução
e interpretação, referidos nos dispositivos deste Decreto.”.

No que concerne ao ensino para os deficientes auditivos, a
Constituição Federal prevê no inciso I do art. 206 a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola. Assim, toda instituição
de ensino, em atendimento a esse princípio constitucional, não pode
excluir nenhum aluno em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade
ou deficiência.

A Resolução nº 451, da Secretaria de Estado de Educação, de
27/5/2003, que fixa normas para a educação especial no Sistema
Estadual de Ensino, estabelece, no parágrafo único do art. 1º e no
“caput” do art. 2º, que a educação especial será oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino e implementada com o
objetivo de assegurar a inclusão do aluno com necessidades
especiais em programas oferecidos pela escola, favorecendo o
desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades necessárias
ao pleno exercício da cidadania. A diretriz visa à plena integração de
pessoas com necessidades especiais em escolas regulares e,
excepcionalmente, ao atendimento em classes e escolas
especializadas. Dessa forma, é necessária a preparação do corpo
docente e do corpo técnico e administrativo das escolas, de modo a
suprir a demanda existente, com a capacitação de pessoal para o
atendimento aos educandos especiais nas creches, pré-escolas,
centros de educação infantil, escolas regulares de ensino
fundamental, médio e superior, assim como nas instituições
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especializadas.
O atendimento aos deficientes auditivos na rede escolar pública

deve seguir, também, as orientações editadas pela Secretaria de
Estado de Educação que, por meio da Subsecretaria de
Desenvolvimento da Educação, expediu a Orientação SD nº 1/2005,
na qual organiza o serviço de atendimento aos deficientes com um
intérprete de Libras para, no mínimo, quatro e, no máximo, quinze
alunos.

No âmbito federal, a Lei nº 10.436, de 2002, determina no art. 4º que
“o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais,
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua
Brasileira de Sinais - Libras -, como parte integrante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs -, conforme legislação vigente”.

Essa norma foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de
22/12/2005, que, adequando-se às recentes resoluções do Conselho
Nacional de Educação, define no § 1o do art. 3º que “todos os cursos
de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal
de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o
curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de
professores e profissionais da educação para o exercício do
magistério”.

Infelizmente, persiste a carência de profissionais que possam
atender os deficientes auditivos e essa necessidade ultrapassa os
muros escolares, pois também os órgãos e as entidades públicas que
prestam atendimento ao público externo precisam de intérpretes da
língua de sinais. Considerando que o Estado deve dar condições para
integrar os deficientes em todos os setores sociais, é imprescindível
que também essa carência seja suprida.

Na justificação do projeto em comento, o autor, ao defender o direito
dos deficientes auditivos à cidadania, argumenta que eles devem ser
atendidos em repartições públicas do Estado por pessoas capacitadas
a utilizar o processo de comunicação próprio dos deficientes.

O direito do deficiente auditivo de ser atendido de forma diferenciada
nas repartições públicas está garantido nos §§ 1º e 2º do art. 26 do
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Decreto nº 5.626, de 2005:
“Art. 26 - A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder

Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os
órgãos da administração pública federal, direta e indireta devem
garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso
e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua
Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados para
essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação,
conforme prevê o Decreto nº 5.296, de 2004.

§ 1o - As instituições de que trata o “caput” devem dispor de, pelo
menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados
capacitados para o uso e interpretação da Libras.

§ 2o  - O Poder Público, os órgãos da administração pública
estadual, municipal e do Distrito Federal, e as empresas privadas que
detêm concessão ou permissão de serviços públicos buscarão
implementar as medidas referidas neste artigo como meio de
assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o tratamento
diferenciado, previsto no “caput””.

A eficácia do disposto no art. 26 passa, necessariamente, pelo
controle e pela avaliação dos serviços prestados, conforme determina
o art. 27 do mesmo Decreto:

“Art. 27 - No âmbito da administração pública federal, direta e
indireta, bem como das empresas que detêm concessão e permissão
de serviços públicos federais, os serviços prestados por servidores e
empregados capacitados para utilizar a Libras e realizar a tradução e
interpretação de Libras - Língua Portuguesa estão sujeitos a padrões
de controle de atendimento e a avaliação da satisfação do usuário dos
serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade
com o Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000.

Parágrafo único - Caberá à administração pública no âmbito
estadual, municipal e do Distrito Federal disciplinar, em regulamento
próprio, os padrões de controle do atendimento e avaliação da
satisfação do usuário dos serviços públicos, referido no “caput’”’.

Como a capacitação de servidores públicos na língua de sinais
envolve gastos com materiais didáticos, contratação de instrutores e
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demais itens necessários à implantação de cursos contínuos de
aperfeiçoamento, implementar essas medidas importa indicar as
possíveis fontes financiadoras, sob pena de infringir a Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois toda geração de despesa deve ser
acompanhada da fonte de recursos que a financiará.

Essa imposição legal é prevista também no Decreto nº 5.626, de
2005, que, no seu art. 30, determina aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios disponibilizar recursos do orçamento que viabilizem
o cumprimento do direito do deficiente auditivo ao uso da Libras nas
repartições públicas do País:

“Art. 30 - Os órgãos da administração pública estadual, municipal e
do Distrito Federal, direta e indireta, viabilizarão as ações previstas
neste Decreto com dotações específicas em seus orçamentos anuais
e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e
qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e
difusão da Libras e à  realização  da tradução e interpretação de
Libras - Língua Portuguesa -, a partir de um ano da publicação deste
Decreto.”.

Para adequar a formação dos servidores na Libras às diretrizes da
Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto o aproveitamento de uma
estrutura já existente, quanto a celebração de convênios serão
fundamentais. Em Minas Gerais, o Centro de Capacitação de
Profissionais  de  Educação e de Atendimento às Pessoas com
Surdez - CAS -, implantado pela Resolução nº 346, da Secretaria de
Estado de Educação, de 7/11/2002, é o responsável pela capacitação
e pelo aperfeiçoamento dos profissionais da educação, e sua estrutura
pode ser utilizada para o treinamento de outros servidores públicos.

Ademais, se o projeto em análise se tornar de fato uma lei, isso não
ensejará novas despesas, pois está prevista na Lei Orçamentária
Anual em vigor - Lei nº 16.696, de 16/1/2007 -, dotação orçamentária,
em diversos órgãos da administração estadual, para programas de
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores e para ações de
interesse dos deficientes, como os da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese –, por meio da
Coordenadoria de Apoio e Atendimento à Pessoas Deficiente - Caade.

Em que pese à meritosa intenção do autor de dar publicidade à lei,
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por meio da fixação de sua cópia em locais visíveis das repartições
públicas, acompanhamos o pensamento exarado no parecer da
Comissão de Constituição e Justiça que, se tal tipo de publicidade
fosse estendida aos demais diplomas legais, inexistiria espaço físico
suficiente. Por esse motivo, concordamos com a supressão do art. 5º
do projeto de lei, proposta por aquela Comissão.

Portanto, com o objetivo de legislar em consonância com a
Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais,
apresentamos, como resultado final deste parecer, o Substitutivo nº 2,
que, em razão das substanciais modificações que se fazem
necessárias, propõe a revogação dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.379, de
1991.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

186/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a linguagem codificada na Língua Brasileira de Sinais -

Libras - e revoga os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de
1991, que reconhece oficialmente, no Estado, a Libras como meio de
comunicação objetiva e de uso corrente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de

Sinais - Libras - e os demais recursos de expressão a ela associados
são meio de comunicação oficial e de uso corrente no Estado.

Art. 2º - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
direta e indireta do Estado responsáveis pela formação de recursos
humanos capacitarão servidores públicos para serem intérpretes da
Libras.

§ 1º - A estrutura do Centro de Capacitação de Profissionais de
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez - CAS - poderá
ser utilizada para a capacitação prevista no “caput” deste artigo.

§ 2º - Haverá pelo menos um servidor público intérprete da Libras
nos setores de atendimento ao público externo dos órgãos e das
entidades da administração pública estadual direta e indireta e
empresas concessionárias de serviços públicos.
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Art. 3º - A Libras será inserida como disciplina curricular obrigatória
nos cursos normal de nível médio e superior e nos cursos de
Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Pedagogia do Sistema
Estadual de Educação.

Art. 4º - Na rede estadual de ensino, haverá pelo menos um
professor intérprete da língua de sinais para cada grupo de, no
máximo, quinze alunos deficientes auditivos.

Parágrafo único - A Libras não excluirá o ensino da modalidade
escrita da língua portuguesa.

Art. 5º - Para a implementação do disposto nesta lei, aplica-se, no
que couber, o disposto na Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de
2002, e o Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Ficam revogados os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.379, de 10 de

janeiro de 1991.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 219/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
219/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.588/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso
à internet para os alunos das escolas da rede estadual.

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, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece a obrigatoriedade da
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implantação do acesso à internet nas escolas da rede pública
estadual, de forma a possibilitar a alunos e professores, durante o
horário letivo, alternativas de pesquisa e de comunicação durante o
processo de aprendizagem escolar.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar a matéria,
informou que esta se encontra disciplinada na Lei nº 13.082, de 1998,
que determina a criação de centros de informática nas escolas de
ensino médio da rede pública do Estado. Assim, tendo em vista os
propósitos de sistematização e consolidação da legislação mineira,
pelos quais não se deve admitir a existência de duas leis versando
sobre o mesmo tema, apresentou o Substitutivo nº 1, acrescentando
dispositivo à lei citada.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após
análise da proposição, afirma em seu parecer que a informatização
das escolas e a capacitação de alunos e professores para utilização
dos inúmeros recursos de informática, entre eles a internet, integram o
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – do quadriênio
2004-2007, como programas de melhoria dos ensinos fundamental e
médio que preveêm a conexão de escolas à internet e a criação de
laboratórios de informática e de centros de referência virtuais do
professor.

Essa comissão entendeu que, embora se reconheça a pertinência
das referidas políticas educacionais, faz-se necessária a edição de
norma legal que garanta a permanência e a universalização do acesso
de alunos e professores dos ensinos fundamental e médio aos
recursos da informática, notadamente a internet. Por essa razão, e
diante da exigência de alteração de todo o texto do projeto, opinou
pela aprovação deste projeto na forma do Substitutivo nº 2. Salientou
também que a lei objeto da alteração, constante do Substitutivo nº 1,
deve ser revogada por não estar em sintonia com a concepção atual
de utilização de recursos de informática como instrumento para a
aprendizagem escolar em toda sua extensão, além de ser endereçada
somente ao ensino médio.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que existem dotações orçamentárias para a educação, que poderão
ser remanejadas para os fins constantes no Substitutivo nº 2,



432

possibilitando o acesso à internet nas escolas públicas.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
219/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Leonardo

Moreira - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 225/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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% (cinqüenta por cento) de seus bilhetes
lotéricos à divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas.

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
Direitos Humanos, que opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e 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
A proposição em exame tem como objetivo determinar a emissão de

pelo menos metade dos bilhetes da Loteria Mineira com informações e
fotos de crianças e incapazes civilmente desaparecidos. O projeto
prevê a suspensão da venda dos bilhetes, em caso de
descumprimento da determinação acima, e a edição de resolução, por
parte da Loteria Mineira, no prazo de trinta dias após a publicação da
lei, a fim de regulamentá-la.

Cerca de 3 mil casos de desaparecimentos, segundo o autor, são
contabilizados em Minas Gerais por ano. Esses casos, que geram um
profundo sofrimento para os familiares, dificilmente são esclarecidos.
O autor acredita que a divulgação de fotos e informações de
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desaparecidos pode trazer resultados positivos na busca dessas
pessoas.

De fato, uma maior divulgação aumenta as chances de solução
desses casos de desaparecimento. A medida proposta, dado o grande
alcance dos bilhetes lotéricos, pode contribuir muito para isso. Cabe
ressaltar que outras iniciativas nesse sentido já foram colocadas em
prática, conforme cita a Comissão que nos antecedeu, como a
publicação de fotos de pessoas desaparecidas, pela Copasa, em
parceria com a Delegacia Especializada em Localização de Pessoas
Desaparecidas, no verso das contas de água e esgoto, na sua página
na internet e em cartazes distribuídos em todo o Estado, e a
determinação estabelecida pelos arts. 3º e 4º da Lei nº 15.432, de
3/1/2005, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas, de destinar espaço para a divulgação dos
dados das pessoas desaparecidas tanto em locais de maior circulação
de pessoas nas repartições públicas do Estado, por meio da afixação
de cartazes ou similares, quanto nos veículos de comunicação
impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica dos Poderes do Estado.

Cumpre observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
requisitos para a geração de despesa. O seu art. 16 exige que a
criação de ação governamental que acarrete aumento de despesa
seja acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, bem como declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. O artigo seguinte determina que os atos que criarem
ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão
ser instruídos com a referida estimativa e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio. Consideramos, no entanto, que o objetivo
do projeto em exame não deve afetar significativamente o orçamento
da Loteria Mineira, que, para o ano corrente, foi fixado em
R$31.489.049,00 (trinta e um milhões quatrocentos e oitenta e nove
mil e quarenta e nove reais).

Com o intuito de aprimorar tecnicamente o projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou substitutivo, em que propõe a
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inserção de um artigo na Lei nº 15.432, de 2005, que institui o Sistema
de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas, preservando
a intenção do projeto original. Tal substitutivo é bem-vindo, por
contribuir para a consolidação das normas no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

225/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 356/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei nº 356/2007, de autoria do Deputado Durval Ângelo
e resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.206/2006,
“altera a Lei nº 14.609, de 23/1/2003”.

O projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a esta
Comissão, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno, examinar
o mérito da proposição.

Fundamentação
O art. 1º da proposição em análise 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 indenização de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.736, de 9/11/2000. A redação original, que 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”.

A única alteração que a proposição em análise objetiva fazer é o
acréscimo da expressão “e a indenização de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.736”. Afinal, tal indenização já fora concedida a outros
Deputados ou a seus familiares, em casos idênticos ao do falecido
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Deputado Wilson Modesto.
A propósito, é oportuno que se faça um breve histórico de todo o

caso.
A 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. Em
seguida, a Lei nº 14.609 estendeu a referida pensão mensal especial
à Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro, tendo em vista que seu marido, o
Deputado Wilson Modesto, também cassado, havia falecido; porém
essa lei não previu a indenização concedida pelo art. 2º da Lei nº
13.736. Seguramente, houve mero esquecimento do legislador, pois
não havia nenhuma justificativa para a desigualdade de tratamento.

Como bem disse a Comissão de Constituição e Justiça em seu
parecer acerca da matéria, “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 não custa
lembrar, à vista do art. 5º da Constituição da República, que ‘todos
são iguais perante a lei’”.

Não há dúvida de que a indenização concedida é plenamente justa.
Ademais, como a Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro faleceu
recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça elaborou o
Substitutivo nº 1, de modo a permitir que a indenização seja
repassada aos herdeiros, que, legitimamente, titularizam o patrimônio
deixado pelo casal.



436

Os demais ajustes de ordem técnica promovidos pela citada
Comissão ocorreram, porque a indenização estava sendo concedida
por meio de lei que já perdera o seu objeto. Com o falecimento da Sra.
Ilka do Nascimento Ribeiro, a Lei nº 14.609, de 23/1/2003, perdeu o
sentido. Ademais, para evitar dificuldades de interpretação, essa lei foi
expressamente revogada no referido Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

356/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente e relator - André Quintão - Chico Uejo -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

361/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação da terra devoluta estadual que
especifica.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da
Comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 361/2007 pretende, de acordo com o

estabelecido no inciso XXXIV do art. 62 e § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de porção de terra
devoluta rural situada no lugar denominado Fazenda Teú, Município
de Rio Pardo de Minas, com área de 199,0365 hectares, em favor de
Joaquim Celestino da Silva.

É importante esclarecer que o respectivo processo de alienação,
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instruído pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG
-, obedece ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com
a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, a terra será
alienada mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro, pelo
preço de mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos
decorrentes da instrução dos respectivos processos.

Desta forma, evidencia-se que a transferência de domínio do imóvel
não acarretará repercussão financeira ou orçamentária nos cofres
estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 361/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Leonardo Moreira -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 426/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 providências correlatas.

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.

Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a estabelecer a obrigatoriedade da

instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e
prevenir vazamento de gás em todo o território estadual, garantindo a
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segurança física dos usuários de gás e daqueles que, eventualmente,
possam ficar expostos a acidentes quando da utilização do produto.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça e acatado pela Comissão de Segurança Pública, vem adequar
a forma original do projeto, que, em função do excesso de
detalhamento da matéria que pretende disciplinar, invade campo
próprio do regulamento. Na forma desse substitutivo, além de atender
aos objetivos do autor, aprimora, incontestavelmente, a legislação
mineira, ao exigir que as normas técnicas previstas no inciso I do art.
2º da Lei nº 14.130, de 19/12/2001, contenham regras sobre a
instalação de equipamento para detectar e prevenir vazamento de
gás.

É de salientar que, por meio da Resolução nº 70, de 15/4/2002, do
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
foram determinadas diretrizes para treinamento, métodos, estratégias,
técnicas e manejo de equipamento. Além disso, o Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais já recebe treinamento
complementar em outras instituições, no Estado, no País e até no
exterior, oportunidade em que é aferida sua capacidade técnico-
profissional.

Esta Comissão entende que a proposição, na forma do Substitutivo
nº 1, não apresenta óbice do ponto de vista financeiro, por não ter
impacto nas contas do Estado, nem fere a Lei de Responsabilidade
Fiscal, visto que estabelece norma de conteúdo programático. Assim
sendo, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos 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, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Elisa Costa - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 536/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
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epígrafe dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas
penitenciárias estaduais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Segurança Pública.

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 matéria.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva a instalação e o uso de

equipamentos de raios X nas penitenciárias estaduais.
Conforme consta na fundamentação do projeto, o ingresso

clandestino de substâncias e materiais, como armas, drogas e
telefones celulares, nas penitenciárias do Estado, tem causado muitos
problemas de segurança pública e contribuído para a frustração da
execução penal.

A matéria de que trata a proposta se situa na esfera de competência
do legislador estadual. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art.
24, I, insere na órbita de competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal a edição de normas de direito
penitenciário.

A Constituição Estadual, por sua vez, estabelece, em seu art. 10, VI,
que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem
públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Acrescenta,
ainda, no art. 10, XV, “a”, que ao Estado compete legislar
concorrentemente com a União sobre direito penitenciário.

No que toca à iniciativa do processo legislativo por parlamentar,
também não existe vedação de ordem constitucional, à vista do que
dispõe o art. 66 da Constituição do Estado.

Vê-se, portanto, que, sob o prisma jurídico-constitucional, não
existem óbices à tramitação da matéria nesta Casa.

É mister observar que a Lei nº 12.492, de 1997, dispõe que toda
pessoa que ingressar em estabelecimento prisional deve ser
submetida a revista padronizada, com vistas a assegurar a necessária
segurança nesses estabelecimentos. Para tanto, obriga a instalação,
nas referidas instituições, de detectores de metais e outros
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equipamentos necessários para impedir a entrada de qualquer tipo de
arma de fogo. Obriga o visitante a ser submetido ao exame de
detecção de metais.

Verifica-se que o citado diploma legal trata da matéria que é objeto
do projeto em tela. Assim, em razão do princípio da consolidação das
leis que informa o processo legislativo e em observância à norma
contida no art. 3º, IV, da Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe
sobre a elaboração e alteração das leis no nosso Estado, entendemos
ser necessária a apresentação de um substitutivo para alterar a lei
que já disciplina o assunto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 536/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre o

sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, que

dispõe sobre o sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do
Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Com o objetivo de garantir a segurança, serão instalados,
nos estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos
de raios X e outros equipamentos necessários para impedir a entrada
de arma, droga, telefone celular ou objeto não permitido.

Parágrafo único - Toda pessoa que ingressar no estabelecimento,
até mesmo as relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será
submetida ao exame de detecção de metais e de raios X.”.

Art. 2º - O prazo para a instalação dos equipamentos de raios X nos
estabelecimentos prisionais é de um ano, contado da data da
publicação desta lei.

Art. 3º - Os recursos para o cumprimento do disposto nesta lei serão
oriundos do Fundo Penitenciário Estadual, instituído pela Lei nº
11.402, de 14 de janeiro de 1994.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 8 de maio 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 634/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi e
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 615/2003, o
Projeto de Lei nº 634/2007 dispõe sobre a prestação de serviços
públicos de saneamento básico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O tema saneamento básico vem desafiando políticos e cientistas de

diferentes áreas do saber, em razão de sua dimensão interdisciplinar.
Com efeito, engenheiros, sanitaristas, juristas, administradores
públicos, entre outros, buscam respostas para os intrincados
problemas que surgem da necessidade de se assegurar saneamento
básico a todos.

Há quem afirme que 80% das doenças e mais de um terço da taxa
de mortalidade em todo o mundo estão associados à má qualidade da
água ou à falta de esgotamento sanitário adequado. Estima-se, ainda,
que apenas 52% da população seja atendida por rede coletora de
esgoto, o que não significa que os detritos coletados recebam o
devido tratamento. Em Minas Gerais, a Copasa-MG assegura água
tratada a 56% da população e esgotamento sanitário a apenas 26%,
segundo informações constantes em seu “site” (www.copasa.com.br,
acesso em 13/10/2003).

No campo jurídico, a matéria também desafia o Parlamento e os
estudiosos. Em 5 de janeiro deste ano, foi promulgada, pelo
Presidente da República, a Lei nº 11.445, estabelecendo diretrizes
para o saneamento básico.
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Vejamos, inicialmente, o conceito de saneamento básico bem como
o quadro normativo que envolve a matéria, para, em seguida, analisar
a viabilidade da proposição em exame. Ressalte-se que não nos
estenderemos na análise da legislação sobre a água, pois, embora
este tema esteja intimamente ligado ao do saneamento básico, sua
disciplina própria não interfere no exame da proposição.

Saneamento básico compreende um conjunto de ações para
fornecimento de água tratada à população e escoamento e tratamento
de esgoto. Trata-se de um processo que envolve desde a captação da
água, seu tratamento, sua adução e distribuição até o escoamento e o
tratamento do esgoto, de forma que a água utilizada por uma cidade
retorne limpa à natureza, podendo ser reutilizada para qualquer de
suas funções. Na Constituição da República, o saneamento básico é
mencionado inicialmente no art. 21, inciso XX, que estabelece a
competência administrativa da União para instituir diretrizes relativas a
desenvolvimento urbano. É competência comum dos três níveis de
governo, além do Distrito Federal, “promover (...) a melhoria das
condições de habitação e de saneamento básico”, nos termos do art.
23, inciso IX.

O art. 24, que estabelece as competências legislativas concorrentes
da União, dos Estados e do Distrito Federal, não menciona
expressamente o saneamento básico, embora disponha que compete
a tais entes federativos legislar sobre “proteção do meio ambiente e
controle da poluição” (inciso VI) e “proteção e defesa da saúde” (inciso
XII). O inciso I do art. 30 estabelece que compete ao Município legislar
sobre assuntos de interesse local, enquanto o inciso V assegura ao
Município a titularidade para a prestação de serviços, também com
base no conceito de interesse local.

Doutrina, jurisprudência e legislação reconhecem que, combinando-
se tais dispositivos constitucionais e considerando-se a ausência de
norma federal disciplinando a matéria, a competência para prestar os
serviços de saneamento básico é dos Municípios. Neste sentido, vale
citar a Adin nº 2.077-3, na qual, em liminar, reconheceu-se a
inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado da Bahia, a
qual retirava do Município a titularidade do serviço de fornecimento de
água em determinadas circunstâncias. No mesmo sentido, o Supremo
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Tribunal Federal suspendeu a eficácia de lei estadual que isentava do
pagamento de tarifa na hipótese de falta de fornecimento de água em
determinado período. 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”. In: Mutações de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 237) sustentam a titularidade do Município para a
prestação de tais serviços. A praxe confirma tal entendimento: 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. Por fim, a própria legislação estadual
reconhece a competência do Município para a prestação dos serviços
de saneamento básico, nos termos art. 3º da Lei nº 11.720, de
28/12/94, que estabelece o seguinte:

“Art. 3º - A execução da política estadual de saneamento básico,
disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos consagrados pela
Constiutição do Estado, observados os seguintes princípios:

(...)
II - autonomia do município quanto à organização e à prestação de

serviços de saneamento básico, nos termos do art. 30, V, da
Constituição Federal;”.

O reconhecimento da titularidade dos Municípios para a prestação
do serviço de saneamento básico não isenta o Estado de sua
responsabilidade nesta matéria, porque, se o Município não trata de
forma adequada o esgoto que produz, lançando-o, sem os devidos
cuidados, na natureza, o impacto transcende o seu território, podendo
comprometer não apenas a saúde da população, mas também o
próprio abastecimento de água de outras localidades. Dessa forma, é
preciso reconhecer que, além do interesse local, em alguns aspectos,
o saneamento básico envolve também interesse regional e, quiçá,
nacional. Assim, compete aos três entes federativos legislar sobre a
matéria. A existência da lei estadual mencionada é indício de que o
Estado federado dispõe de competência para legislar sobre a matéria.
Resta ao legislador estadual o desafio de identificar o seu campo de
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incidência legislativa, de forma a não ofender a autonomia municipal.
É sob este enfoque que analisamos a proposição em tela. Para que

não ocorra risco de ofensa à autonomia municipal, sugerimos
transformar seu principal comando, retirando-lhe o caráter peremptório
e lhe atribuindo a função de diretriz, alterando a Lei nº 11.720, de
1994.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 634/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, que dispõe

sobre a Política Estadual de Saneamento Básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:
“Art. 4º - (...):
XVII - implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os

Municípios do Estado.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 246/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 246/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação de Voluntários
no Apoio a Pacientes com Câncer-Projeto Presente, com sede no
Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, 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° 246/2007
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Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio a
Pacientes com Câncer-Projeto Presente, com sede no Município de
Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Voluntários no Apoio a Pacientes com Câncer-Projeto Presente, com
sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 256/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 256/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Recuperação de
Dependentes Químicos Betel - Cerb -, 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° 256/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Recuperação de

Dependentes Químicos Betel - Cerb.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio e

Recuperação de Dependentes Químicos Betel - Cerb -, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2007

ATA
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Padre João

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 38/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.026/2007), do Governador do Estado
- 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Propostas de Emenda à Constituição nºs 16 a 21/2007 - Projeto de Lei
Complementar nº 21/2007 - Projetos de Lei nºs 1.027 a 1.046/2007-
Requerimentos nºs 514 a 539/2007 - Requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta (2), Doutor Viana (2) e Elmiro
Nascimento - Proposições não Recebidas: Projetos de lei do
Deputado Alencar da Silveira Jr. (6) e requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça - Comunicações: Comunicação da Comissão
de Segurança Pública - Questão de ordem - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, Almir
Paraca, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e João Leite - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissão da Cipe Rio Doce
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana (2),
Alberto Pinto Coelho e Carlos Pimenta (2) - Requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento; deferimento; designação de comissão -
Questões de ordem - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - 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 Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª-Secretária “ad hoc”,

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

Correspondência
- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 38/2007

Belo Horizonte, 7 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa a

atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI,
elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social -
CDES, e contando com ampla participação da sociedade mineira.
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A inspiração central deste PMDI - Tornar Minas o Melhor Estado
para se Viver - continua a mesma lançada em 2003. O que propomos,
à luz dos resultados obtidos no último quadriênio, é o refinamento da
estratégia para aproximar ainda mais a realidade dos mineiros à visão
de futuro almejada.

Na elaboração do presente PMDI utilizou-se, como ponto de partida,
a versão examinada e aprovada por essa Casa em 2003. Foram
acrescentadas novas análises e diagnósticos mais recentes.

Entre os novos elementos mencionados acima, o insumo
fundamental que se utilizou na atualização do PMDI é o conjunto de
compromissos constantes do nosso Plano de Governo “Pacto por
Minas”.

De fato, a visão de “Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver”,
mediante melhora contínua no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), nos parece hoje muito mais real e factível do que em 2003,
demonstrando que avançamos muito, e que superamos severas
dificuldades vivenciadas pelo Poder Público Estadual. Neste sentido, o
PMDI 2007-2023 objetiva, de um lado, consolidar os avanços
alcançados e, de outro, imprimir maior eficácia às ações previstas na
estratégia de desenvolvimento para 2023. O PMDI reconhece que o
desenvolvimento é missão de todos e prevê ações públicas, privadas
e em parceria.

Em relação aos compromissos do Governo do Estado contidos no
PMDI, podemos afirmar que os últimos quatro anos foram marcados
pelo êxito do Choque de Gestão e de seu conjunto de medidas
voltadas a generalizar no aparato estatal a concepção de um Estado
que gaste menos com a máquina administrativa e mais com o
cidadão.

Aprofundaremos essa concepção, buscando superar o debate
acerca do modelo de Estado ideal para Minas, debate este que
tradicionalmente contrapõe os modelos de Estado Mínimo e de Estado
Desenvolvimentista. Sabemos que a ilusão do desenvolvimentismo
alimentado pela irresponsabilidade fiscal trará ganhos imediatos, mas
totalmente insustentáveis. Por outro lado, o Estado Mínimo significa a
ausência do Poder Público em áreas essenciais, o que resultará no
aprofundamento das graves desigualdades infelizmente observadas
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em nosso Estado. Propomos, então, um novo modelo, o Estado para
Resultados.

O Estado para Resultados atua garantindo à população serviços
públicos com alta qualidade, máximo índice de cobertura e aos
menores custos. O caminho para se chegar ao Estado para
Resultados passa necessariamente pela qualidade fiscal e pela
gestão eficiente.

Assim, o pilar fundamental da segunda geração do Choque de
Gestão é a obsessiva busca de resultados. Adotar esse modelo
implicou em colocar os destinatários das políticas públicas no cerne
de todo o processo de planejamento. A partir desse cerne - os
destinatários - é que foram definidas as ações e metas para os
próximos anos.

Os destinatários das políticas públicas foram organizados em cinco
eixos estratégicos:

- Pessoas instruídas, qualificadas e saudáveis - foco dos programas
de educação, saúde e cultura, direcionadas a ampliar o capital
humano, fator essencial para o desenvolvimento econômico e social;

- Jovens protagonistas - construindo uma forte aliança social
estratégica, esse eixo pretende organizar as diversas ações dirigidas
à juventude, com o objetivo de ampliar a empregabilidade, o
empreendedorismo e a inclusão social dessa camada da população;

- Empresas dinâmicas e inovadoras - concede atenção especial ao
crescimento econômico como a grande alavanca das transformações
sociais sustentáveis, por meio de programas de fomento econômico,
infra-estrutura e ciência e tecnologia e da construção de um pacto
estadual pela elevação da taxa de investimento e da competitividade
da economia de Minas Gerais;

- Cidades seguras e bem cuidadas - mediante os programas
relativos a meio ambiente, segurança pública, habitação e
saneamento, o foco desse eixo é melhorar a qualidade de vida nas
cidades mineiras;

- Eqüidade entre pessoas e regiões - programas voltados para as
regiões e locais de menor IDH, destinados aos segmentos mais
vulneráveis, envolvem o combate à pobreza, a geração de emprego e
de renda e a segurança alimentar.
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O PMDI que propomos contém a estratégia 2007-2023, construída a
partir destes 5 eixos e de uma ampla consulta a especialistas e
dirigentes de governo nas diversas áreas. A concretização desta
estratégia em um rol de ações e produtos esperados se fez mediante
a definição de 11 Áreas de Resultado. Cada Área de Resultado
agrega os principais desafios, objetivos e metas para a administração
pública, bem como iniciativas essenciais para transformarmos a
estratégia em resultados efetivos.

Os Secretários de Estado serão os responsáveis por atingir as
metas definidas para as Áreas de Resultado nas quais atuarão suas
respectivas secretarias. Este Governo acompanhará a implementação
das iniciativas constantes nestas Áreas de Resultado através de
reuniões freqüentes, nas quais será examinada a situação de cada
iniciativa e serão definidas as intervenções que eventualmente se
fizerem necessárias. As Áreas de Resultado e seus principais
objetivos são as seguintes:

- Educação de Qualidade: melhorar a qualidade do ensino
fundamental e médio, e contribuir para o aprimoramento da pré-
escola.

- Protagonismo Juvenil: aumentar o percentual de jovens que
concluem o ensino médio e ampliar as suas oportunidades de inclusão
produtiva.

- Investimento e Valor Agregado da Produção: ampliar o volume
anual de investimentos produtivos - privados, públicos ou em
parcerias - e qualificar a mão-de-obra em parceria com o setor
privado.

- Inovação, Tecnologia e Qualidade: induzir uma agenda de
inovação visando ao aprimoramento do que já temos e ao atingimento
do que ainda não temos, definida juntamente com os stakeholders
relevantes, aí incluídos o setor produtivo, universidades e centros de
pesquisa.

- Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce: aumentar o volume de investimentos privados nestas regiões,
por meio da atração de capitais produtivos, e da melhoria da infra-
estrutura, da educação, da qualificação para o trabalho e das
condições de saúde e saneamento.
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- Logística de Integração e Desenvolvimento: expandir o percentual
da malha rodoviária estadual em condições boas de conservação,
otimizando custos e resultados, concluir o Proacesso e construir, em
conjunto com a União e demais Estados, uma solução para a malha
federal.

- Rede de Cidades e Serviços: ampliar o número de municípios com
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) adequado,
provendo, sob a ótica de uma rede hierarquizada e interconectada
entre as diversas áreas, serviços públicos e privados de qualidade.

- Vida Saudável: universalizar a atenção primária de saúde para a
população, reduzir a mortalidade materno infantil, ampliar a
longevidade e melhorar o atendimento da população adulta com
doenças cardiovasculares e diabetes, e ampliar significativamente o
acesso ao saneamento básico.

- Defesa Social: reduzir de forma sustentável a violência no Estado,
com a integração definitiva das organizações policiais, enfatizando as
ações de inteligência, a ampliação das medidas preventivas e a
modernização do sistema prisional.

- Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva: minimizar o percentual
de pobres em relação à população total, com medidas regionalmente
integradas e com intensificação de parcerias nas áreas de educação,
saúde, assistência social, habitação e saneamento.

- Qualidade Ambiental: aumentar o Índice de Qualidade da Água
(IQA) do Rio das Velhas, consolidar a gestão das bacias hidrográficas,
conservar o Cerrado e recuperar a Mata Atlântica, ampliar o
tratamento de resíduos sólidos e tornar mais ágil e efetivo o
licenciamento ambiental.

Estes objetivos não esgotam a agenda do Governo e serão
complementados por outras iniciativas, mas, acreditamos, são
capazes de transformar a realidade dos mineiros. Estamos convictos
de que a ação do Governo de Minas Gerais, em conjunto com essa
Casa, proporcionará melhoria efetiva e mensurável na vida de todos
os mineiros, de forma ainda mais marcante do que ocorreu em nosso
primeiro mandato. É imperativo que a segunda geração do Choque de
Gestão beneficie o conjunto da sociedade e por ela seja percebido
com total nitidez.
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Portanto, essa gestão será marcada pela incansável busca de
justiça social em nosso Estado, pela perseguição à máxima eficácia
da máquina pública, pela consolidação da qualidade fiscal, e pela
eliminação sistemática de entraves burocráticos e obstáculos
estruturais ao progresso. Assim é o caminho que este Governo
percorrerá para fazer de Minas Gerais o melhor estado para se viver.
Este é o chamado do Governador para que a sociedade confie e
participe de uma sólida aliança para construção do futuro de Minas.

Imbuído nesse espírito apresento, em nome do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, a atualização do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado nos termos expostos a seguir.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.026/2007
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI e dá outras providências.
Art. 1º - Fica aprovada a atualização do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI, conforme dispositivos desta lei e
de seu anexo.

Art. 2º - O PMDI, obedecidas as diretrizes constitucionais, tem como
objetivos:

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;
II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo;
III - o incremento das atividades produtivas do Estado;
IV - a expansão social do mercado consumidor;
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho;
VII - o desenvolvimento dos municípios de escassas condições de

propulsão socioeconômicas;
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à
superação da miséria e da fome.

Parágrafo único - O Estado respeitará e preservará os valores
culturais da sociedade mineira na fixação das diretrizes para execução
do PMDI.
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Art. 3º - Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 2º, o
Poder Executivo adotará a gestão para resultados, nos termos dos
arts. 4º, 5º e 6º da Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro aos
estudantes beneficiados pelo Programa Poupança Jovem, instituído
em conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV e VII da
Constituição do Estado, nos municípios, condições e valores definidos
em regulamento, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º - As diretrizes estabelecidas no PMDI serão implementadas
com a participação de órgãos e entidades da administração pública
em parceria com os governos federal e municipais, a iniciativa privada,
organizações não governamentais e entidades da sociedade civil
organizada.

Art. 5º - A execução do PMDI se dará de forma articulada com o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, conforme dispuser
cada lei orçamentária anual.

Art. 6º - Compete à Coordenação do Programa Estado para
Resultados, instituída pela Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de
2007, coordenar a execução do PMDI em conjunto com a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - 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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2007
Altera o “caput” do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - O “caput” do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados
monumentos naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e
do Itambé e as Serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, da Moeda,
do Cabral e, no Planalto de Poços de Caldas, a de São Domingos.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Helvécio - Wander Borges - Gláucia

Brandão - Antônio Carlos Arantes - Delvito Alves - Vanderlei Miranda -
Ruy Muniz - Gustavo Valadares - Zé Maia - Juninho Araújo - Antônio
Genaro - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Luiz Tadeu Leite -
Eros Biondini - Carlos Mosconi - Arlen Santiago - Doutor Rinaldo -
Walter Tosta - Sávio Souza Cruz - Lafayette de Andrada - Rosângela
Reis - Gustavo Corrêa - Dimas Fabiano.

Justificação: A Serra da Moeda é hoje um dos mais requisitados
refúgios naturais existentes em nosso Estado, sendo visitada por
aqueles que buscam a paz de suas montanhas e as águas doces de
suas cachoeiras. No início do Séc. XVIII, a Serra da Moeda serviu de
esconderijo para a primeira fábrica de moeda do País, instalada na
primeira fazenda da região, conhecida pelo nome de Boa Memória.
Nela era realizada a fundição do ouro, e sua localização estratégica
permitia aos proprietários escaparem da cobrança do quinto do ouro.
Registra a história terem sido os integrantes da bandeira de Fernão
Dias Paes Leme os primeiros homens brancos a adentrarem a serra.

A riqueza natural do lugar, que conta inúmeras nascentes e trilhas,
tornou ideal a prática de esportes naturais, como a caminhada, a
cavalgada e o vôo livre, do ecoturismo e de outras atividades do
gênero. Ocorre, porém, que toda essa beleza encontra-se ameaçada
pela ação predatória de mineradoras, que atuam na região sem
atentarem para a necessidade da preservação de uma área natural
tão rica e de tão grande diversidade.

A população de Moeda, cidade que surgiu na região e cujo nome
decorre dos fatos históricos ali ocorridos, está mobilizada para que a
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Serra da Moeda não seja descaracterizada. Para tanto, vem
promovendo manifestações, encontros e discussões, visando a criar
uma corrente efetiva de proteção a esse patrimônio histórico e natural
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa, por sua vez, pode participar desse esforço
acatando esta proposição, que declara a Serra da Moeda monumento
natural de Minas Gerais e determina o seu tombamento, incluindo-a
na relação daquelas que se encontram legalmente protegidas e
gozam de aparato especial para o fim de sua conservação.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação desta
proposição.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 201 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 6º:
“Art. 201 - (...)
§ 6º - O Estado garantirá o transporte escolar dos alunos do ensino

fundamental da rede estadual de ensino, facultada, para esse fim, a
efetivação de convênios com os Municípios.".

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Fábio
Avelar - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre
João - Ruy Muniz - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zezé Perrella.

Justificação: A educação é um direito de todos e um dever do
Estado. A Constituição Federal estabeleceu que o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento
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ao educando, por meio de transporte, alimentação e assistência à
saúde. A proposição em questão faz com que o Estado assuma sua
responsabilidade no transporte escolar dos alunos na rede estadual
de ensino, facultando a efetivação de convênios.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2007
Dá nova redação ao § 6º do art. 36 da Constituição do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 6º do art. 36 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 36 - (...)
§ 6° - É assegurado ao servidor afastar-se da ativi dade a partir da

data do requerimento de aposentadoria, que será apreciado no prazo
de até cento e oitenta dias, e o seu indeferimento importará no retorno
do requerente para o cumprimento do tempo de contribuição que,
àquela data, faltava para a aquisição do direito, hipótese em que o
servidor terá direito à contagem do respectivo tempo de afastamento,
desde que tenha contribuído durante todo o período de afastamento
com as alíquotas previstas para o custeio dos benefícios
previdenciários.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos aos servidores que tenham
processos de aposentadoria em análise pela administração.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - 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 - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Padre João - Ruy Muniz - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé
Perrella.

Justificação: A alteração do § 6° do art. 36 da Con stituição do
Estado tem por finalidade fixar o prazo máximo de 180 dias para a
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análise dos processos de aposentadoria dos servidores públicos,
garantindo-lhes o direito de contar o tempo de afastamento preliminar,
se houver o pagamento da contribuição previdenciária. Tem chegado
ao conhecimento desta Casa Legislativa a insatisfação de servidores
quando requerem sua aposentadoria.

O servidor, após contagem de tempo pelo órgão público em que
está lotado, afasta-se ao protocolar o requerimento de aposentadoria,
como previsto na Constituição Estadual. Entretanto, a morosidade do
Estado em definir a aposentadoria tem acarretado sérios prejuízos aos
servidores, que pagam caro pela inoperância dos órgãos públicos. Há
casos de processos de aposentadoria tramitando há mais de seis
anos, ficando o servidor afastado, mas recebendo como se na ativa
estivesse, sem nenhum direito, sem uma definição de sua atividade
funcional, sem um local de trabalho e, ainda, com o tempo, perdendo
as condições necessárias para o retorno ao trabalho. O Estado chega
ao cúmulo de convocar diversos servidores, afastados há anos, para
voltar ao serviço em virtude da modificação da legislação, não levando
em consideração os critérios da legislação vigente à época do pedido
de aposentadoria. Pode-se notar que a morosidade na concretização
da aposentadoria é nociva ao servidor e ao próprio serviço público.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007
Acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 76 - (...)
VI - (...)
§ 1º - Os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão

encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

§ 2º - O Tribunal de Contas do Estado apreciará a legalidade dos
atos de aposentadoria, reforma e pensão no prazo de cento e oitenta
dias após o recebimento.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - 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 - Ruy Muniz -
Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Justificação: Esta proposta de emenda já estava pronta para
votação em Plenário, com nº 59/2001, e foi considerada importante
para o funcionalismo, por determinar prazo para apreciação dos
processos de aposentadoria. O Tribunal de Contas do Estado, de
acordo com o art. 76 da Carta Estadual, é o órgão auxiliar da
Assembléia no controle externo da administração pública. A legalidade
dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão tem que
ser analisada pelo Tribunal, mas o servidor não poderá ficar
indefinidamente, anos após anos, esperando a convalidação de seu
ato de aposentadoria pelo registro.

O ato de aposentadoria é outorgado pelo Governador, e o servidor
se afasta do serviço, preliminarmente, desde a entrada do
requerimento de aposentadoria, após contagem de tempo. Para
ilustração, temos conhecimento de afastamento ocorrido em
dezembro de 1993, com aposentadoria outorgada pelo Governador
em julho de 1997, e somente em 2001 o caso foi apreciado pelo
Tribunal de Contas, que, constatando divergência, resolveu baixar o
processo em diligência; a Secretaria de Recursos Humanos
determinou a volta da servidora ao serviço, depois de oito anos. Não é
difícil deduzir os sérios transtornos que a morosidade dos atos
públicos pode causar aos servidores. No exemplo apresentado, a
servidora, desatualizada, afastada há mais de oito anos da sala de
aula, sem motivação, teve que voltar para cumprir alguns meses de
serviço. Em alguns casos, foi constatado que a servidora já residia
fora do Estado, tendo sido aposentada de acordo com a interpretação
da legislação vigente, e mesmo assim foi convidada a voltar ao
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serviço, sem nenhuma possibilidade de defesa. Por este motivo, o
serviço público tem que se ajustar às exigências dos novos tempos,
em que a demora é altamente nociva e sempre trará prejuízo à parte
fraca, no caso, o servidor. Assim sendo, a proposta de emenda à
Constituição vem determinar que os atos de aposentadoria, reforma e
pensão deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de
90 dias a partir de sua publicação e que o órgão fiscalizador apreciará
a legalidade de tais atos no prazo de 180 dias a partir de seu
recebimento.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 20/2007
Altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar o
direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de
fevereiro de 2004 e não gozadas, nos seguintes casos:

I - quando da aposentadoria;
II - para quitação, total ou parcial, no Sistema Financeiro de

Habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional, do
saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria,
devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao
agente financeiro, após a comprovação, pelo servidor, de sua
condição de mutuário.

§ 1° - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em com issão declarado
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até
29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por
motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço
público estadual no prazo de noventa dias contados da data da
exoneração.

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o §  1°, a base de
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cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício.

§ 3° - Para fins do disposto no § 1°, só serão comp utadas as férias-
prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio
Poder em que houver ocorrido a exoneração.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús Filho - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Délio
Malheiros - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - João Leite - 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 emenda que ora se propõe vem reparar uma situação
em que o Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na Lei
nº 10.618, de 14/1/92, que permitia ao servidor público estadual valer-
se de suas férias-prêmio, convertidas em espécie, para quitação de
saldo devedor junto ao Sistema Financeiro de Habitação, mediante
comprovação da condição de mutuário. A lei, em seu art. 2º, concedia
o prazo de 90 dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, o
que não ocorreu.

Em 2000, a Emenda à Constituição nº 48 modificou o inciso II do art.
31 da Constituição do Estado, restringindo a conversão em espécie
das férias-prêmio à aposentadoria e abrindo espaço para a contagem
em dobro das férias não gozadas para fins de percepção de adicionais
por tempo de serviço. Assim, o servidor viu-se impossibilitado de se
valer do direito anteriormente previsto na legislação, por ato de
omissão lesivo a direito, um verdadeiro descumprimento de quem
deveria colocar em prática a lei.

Em 2003, o mesmo raciocínio da referida emenda foi adotado pela
Emenda à Constituição nº 57, muito embora - do ponto de vista de
alterações em relação ao texto anterior - esta emenda tenha, na
prática, retirado da sistemática do art. 31 o direito à contagem em
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dobro das férias-prêmio e à sua conversão em espécie e tenha-o
remetido para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com tal medida, os novos servidores e militares deixaram de ter
direito à conversão em espécie e à contagem em dobro das férias-
prêmio, enquanto os que haviam ingressado até a sua publicação
teriam o direito de gozá-las ou recebê-las nos mesmos moldes da
Emenda à Constituição nº 48, de 2000.

Há que corrigir a omissão quanto ao uso do direito objeto desta
proposição para quitação da casa própria, por ser essa uma demanda
consistente dos servidores e dos militares estaduais. Além do mais, o
direito aqui pretendido não gera despesa para os cofres públicos, pois
já está previsto na legislação infraconstitucional vigente e concede ao
servidor mutuário a possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema
Financeiro de Habitação, ficando seu imóvel desonerado de dívida.

Desta 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 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 21/2007
Altera os arts. 55, 56, 62 e 70 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 55 da Constituição do Estado o

seguinte parágrafo único:
“Art. 55 - (...)
Parágrafo único - Ressalvado o disposto no art. 58, § 2º, e no art.

62, XVI e XVII, em nenhuma outra hipótese, a Assembléia Legislativa
deliberará mediante processo de votação secreta.”.

Art. 2º - O § 3.º do art. 56 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 56 - (...)
§ 3º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão

remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembléia Legislativa,
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão e autorize ou não a formação de culpa.”.
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Art. 3º - O inciso XXIII do art. 62 passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 62 - (...)
XXIII - aprovar, previamente, após argüição pública, a escolha:”.
Art. 4º - O § 5º do art. 70 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 70 - (...)
§ 5º - A Assembléia Legislativa, dentro de trinta dias contados do

recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.”.

Art. 5º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues - Weliton Prado - Agostinho Patrús Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio
Genaro - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Eros Biondini - Gustavo
Corrêa - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Tadeu Leite - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rinaldo Valério - Rômulo Veneroso - Sebastião Helvécio -
Wander Borges - Zezé Perrella.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por
escopo fundamental extinguir o voto secreto no âmbito das atividades
do Poder Legislativo como forma de fornecer aos atos desta
Assembléia maior transparência, moralidade e consonância com os
anseios da sociedade, assim como já foi deliberado como necessário
no Estado de São Paulo e no Município de São Paulo.

A respeito da proposta que ora apresentamos, é necessário
enfatizar, antes de tudo, o fato já muito conhecido de todos nós de
que o Estado de Minas Gerais se funda num regime constitucional
democrático, o qual, por seu turno, é claramente garantido, entre
outros princípios e dispositivos, pela exigência de publicidade e
transparência, para que os representantes do povo sejam, de fato,
responsivos perante os verdadeiros mandantes do poder no Brasil.

Não é demasiado trazer à tona - sempre que oportuno - o comando
insculpido na Constituição da República de 88, em seu art. 1º,
parágrafo único, segundo o qual todo o poder emana do povo.
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Decorre dessa premissa basilar de formação do Estado democrático
de direito brasileiro, a que estamos submetidos, forçosamente, a
escolha dos membros desta Assembléia Legislativa. E essa escolha
se dá por meio do sufrágio universal, para exercer uma parcela do
poder - não nos esqueçamos disso - emanado do povo.

Assim é que nós, Deputados desta Casa, estamos Deputados (não
o somos) por meio de mandato público, outorgado pelos cidadãos do
Estado de Minas Gerais, para realizarmos o que os nossos “eleitores-
mandantes” estipularam como seus temas de maior interesse quando
nos elegeram e para seguirmos ouvindo o que eles demandarem do
poder público estadual durante os próximos quatro anos.

Em síntese, cada Deputado Estadual possui um compromisso com a
população do Estado, pois por ela foi escolhido para representá-la
junto ao Poder Legislativo. Por essa razão é que aos cidadãos, na
condição de representados, cabe, como direito e dever democrático, a
fiscalização de todos os atos de seus representantes, a fim de
tomarem amplo conhecimento do caminhar legislativo daquele que o
percorre. Na pura essência do regime constitucional democrático em
que vivemos, só é possível conceber mandato, se ele estiver
continuamente aberto, do primeiro ao derradeiro ato, limite a limite,
oferecendo conhecimento para o julgamento popular.

Portanto, não é possível negarmos ou afastarmos o fato de que esta
Casa Legislativa, primordialmente, deve zelar pela transparência nos
procedimentos legislativos, especialmente aqueles em que se dá a
expressão de vontade do legislador, o voto.

É essencialmente através do voto que o legislador exprime seus
propósitos, intenções, o norte da atuação do seu mandato.

Por outro lado, devemos reconhecer, que ainda residem em nossa
legislação constitucional resquícios do regime ditatorial, qual seja o
voto secreto. Fica, então, a pergunta que não podemos calar: “a quem
interessa a manutenção do voto secreto, senão àqueles mandatários
que não querem prestar contas dos seus atos aos mandantes do
poder?”.

Ora, se sairmos em defesa do voto secreto, o cidadão, em
determinados atos legislativos, continuará à mercê da ação dos seus
legisladores, sem que esses possam ser avaliados, sem que o povo
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possa exercer seu poder fiscalizador, o qual reflete diretamente no
posicionamento a ser adotado pelos parlamentares.

Numa situação como essa, o próprio mandato público corre o risco
de se perverter, de modo que o mandatário (em nosso caso, os
legisladores) se valha dos instrumentos que lhe foram disponilizados a
título de cumprir as finalidades que o mandante (o povo mineiro)
estabeleceu como prioritárias, para executar tarefas que interessam
não ao mandante, mas a quaisquer outros e até apenas ao próprio
mandatário.

Em palavras muito diretas, a detenção do mandato parlamentar não
pode compactuar com a ausência de participação popular,
notadamente no que mais lhe cabe, a eterna vigilância da conduta
daqueles que fazem parte deste Parlamento.

Exatamente porque estamos em um período de consolidação
democrática e de incremento expressivo do interesse, da atenção e
até da cobrança da sociedade por uma administração pública mais
aberta, porosa e passível de responsabilização, é que cabe a nós,
membros desta Casa, adotar medidas públicas que contribuam para a
elevação da credibilidade política dos representantes populares nos
parlamentos, especialmente medidas que nos aproximem da
sociedade, pela transparência de nossas ações e pela publicidade de
nossos atos. Por isso é que voltamos a enfatizar que, com efeito, a
ausência de publicidade em todas as votações da Assembléia
Legislativa confere àqueles, que querem driblar a conferência pública,
um instrumento eficaz.

Por outro lado, a introdução do voto aberto, para todo e qualquer
caso, atenderá ao anseio social por ética e moralidade, além de trazer
consigo uma forte e clara demonstração de absoluta e irrestrita lisura
dos membros desta Casa.

Enfim, é preciso deixar firme nossa posição de que não se justifica o
voto secreto em nenhuma Casa Legislativa, uma vez que o povo, de
quem todo poder emana, tem o direito de conhecer as manifestações
de seus representantes. Além disso, é fundamental que fique extinta
qualquer possibilidade de fraude em processos de votação nas
Assembléias, como absurdamente se mostrou factível com a
ocorrência, no Senado Federal, da quebra arbitrária do sigilo em uma
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votação secreta de suma importância para a Nação, qual seja a
cassação de um Senador da República.

Como não podemos ter a certeza de que determinado sistema
possa ser absolutamente inviolável, é essencial que sejam vedadas
quaisquer possibilidades de fraude, mormente quando relativo a
matérias tão sérias como as submetidas a voto secreto em nossa
Constituição Estadual. A melhor vedação às fraudes seria aquela que
atacasse a raiz do problema e que, agora, trazemos nesta proposta,
com a perspectiva de que estaremos solucionando duas severas
inquietações de toda a sociedade. São elas: a ciência acerca do
desempenho de seus representantes e a garantia do voto parlamentar
livre e imune à fraude.

É, portanto, em atenção à relevância de tais demandas, que
apresentamos, no âmbito de nosso Estado e de nossa competência,
esta proposta como mecanismo eficaz para atingirmos esses
objetivos. Afinal, nada mais legítimo que o povo saber como votam
seus representantes.

Desta 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 de Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 84/2006)

Altera o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,
que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 64,

de 25 de março de 2002, passa a vigorar com a seguinte modificação:
Art. 8º - (...)
I - (...)
b) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se
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homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, para professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Os efeitos desta lei retroagirão à data de 11 de maio de

2006.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.301, de

10/5/2006, que altera o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB -, (Lei Federal nº 9.394, de 1996, foi estendida a
aposentadoria especial dos professores a que se refere o § 5º do art.
40 da Constituição da República, aos Diretores, aos Vice-Diretores,
aos Coordenadores e aos Assessores Pedagógicos, além daqueles
que atuam nas diversas modalidades da educação básica.

Essa mudança, sancionada pelo Presidente Lula, atende a uma
concepção mais ampla de educação, aumentando o rol de
beneficiários da aposentadoria especial, a qual a atual jurisprudência
brasileira debatia há anos. Com o conceito de atividades educacionais
agora determinado, os profissionais que exercem funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico somam-se aos do
magistério nas diversas modalidades da educação básica, fazendo
justiça a todo o segmento educacional.

Mudando assim a regulamentação feita pela LDB, antes restritiva, a
intepretação da Constituição, em seu art. 40, § 5º, confere alcance a
um número maior de profissionais da educação, nas redes pública e
privada, uma vez que nunca foi justo limitar o direito à aposentadoria
especial apenas àqueles professores que ministrassem aulas, em sala
de aula.

Há exemplos de professores que ficaram alguns meses - portanto,
provisoriamente - exercendo funções de direção ou coordenação e
que estavam sendo obrigados a trabalhar mais cinco anos em sala de
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aula, para terem direito à aposentadoria especial. Traduz-se, assim,
essa mudança em uma medida que faz justiça aos profissionais de
educação que tenham exercido ou venham a exercer funções tão
nobres quanto aquelas de sala de aula.

A mudança na Lei Complementar nº 64, de 2002, se faz necessária
diante da redação atual, já citada acima. Apesar de entendermos que
a aplicação da nova legislação federal é automática e alcança os
servidores da rede estadual, isto é, os segurados do regime de
previdência próprio do Estado mantido pelo Ipsemg, o nosso projeto
se justifica pela necessidade de atualizarmos a legislação estadual,
até mesmo para expressar uma declaração de concordância com o
novo dispositivo, por todas as razões que expusemos anteriormente.

Nesse sentido, pela importância da matéria aludida, contamos com o
apoio de todos os ilustres Deputados desta Casa à aprovação deste
projeto de lei complementar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.027/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.798/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Delta.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Delta imóvel com a área de 15.752,03m², confrontando com a rua
Augusto Elias dos Santos (antiga rua 88), rua Sebastião Félix Fraga
(antiga rua 94) e terrenos da Escola Estadual “Ivan Mattar Soukef”, a
ser desmembrado de uma área maior com 27.014,68m², situada
naquele município e registrada sob o nº 58.290, fls. 121, livro 3-BI, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se à
construção das futuras instalações da Escola Municipalizada “Ana de
Castro Cançado”, de um Centro Municipal de Cultura e Lazer e de um
Ginásio Poliesportivo do Município de Delta.

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
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lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROJETO DE LEI Nº 1.028/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.784/2006)

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22
de junho de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de São Lourenço.

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.013, de 22 de junho
de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno ao
Município de São Lourenço, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - ............................................
Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à

construção de casas populares e indústrias não poluentes, sendo que
a área de 3.767,50m2, a ser desmembrada da área total, será
destinada à construção da nova sede do Serviço Militar.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 9.954, de 3 de outubro de 1989.”
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROJETO DE LEI Nº 1.029/2007

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual de
Educação Ambiental, cria o, Programa Estadual de Educação
Ambiental e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Entendem-se por educação ambiental os pro cessos através

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
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conhecimentos, atitudes, habilidades, interesse ativo e competência
voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua sustentabilidade.

Art. 2° - A educação ambiental é um componente esse ncial e
permanente da educação estadual e nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art. 3° - Como parte do processo educativo mais amp lo, todos têm
direito à educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Executivo promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino, a conscientização pública e o engajamento da
sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;

II - às instituições educativas promover a educação ambiental de
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvam;

III - aos órgãos integrantes da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promover ações de
educação ambiental integrada aos programas de preservação,
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa colaborar
voluntariamente, de maneira ativa e permanente, na disseminação de
informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a
dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, órgãos públicos e sindicatos promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre as suas condições e o ambiente de trabalho,
bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio
ambiente, inclusive sobre os impactos da poluição sobre as
populações vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI - às organizações não governamentais e movimentos sociais
desenvolver programas e projetos de educação ambiental, inclusive
com a participação da iniciativa privada, para estimular a formação
crítica do cidadão, voltada para a garantia de seus direitos
constitucionais a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
transparência nas informações sobre a qualidade do meio ambiente e
fiscalização pela sociedade dos atos do Poder Executivo;
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VII - à sociedade como um todo manter atenção permanente à
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a
solução de problemas ambientais.

Art. 4° - São objetivos fundamentais da educação am biental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio

ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;

II - o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;

III - o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado,
em níveis microrregionais e macrorregionais, com vistas à construção
de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social e
sustentabilidade;

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais
e comunidades locais e de solidariedade internacional como
fundamentos para o futuro da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;
VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as

tecnologias menos poluentes;
VIII - o fortalecimento da cidadania, da autodeterminação dos povos

e da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Art. 5° - São princípios básicos da educação ambien tal:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando

a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, tendo como
perspectivas a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a
transdisciplinaridade;
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IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia
participativa e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo
educativo;

VI - a participação da comunidade;
VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VIII - a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos

de vista local, regional, nacional e global;
IX - o reconhecimento, respeito e resgate da pluralidade e

diversidade cultural existentes no Estado;
X - o desenvolvimento de ações junto a todos os membros da

coletividade, respondendo às necessidades e interesses dos
diferentes grupos sociais e faixas etárias.

Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto da atuação
direta tanto da prática pedagógica quanto das relações familiares e
comunitárias e dos movimentos sociais.

Art. 6° - A Política Estadual de Educação Ambiental  engloba o
conjunto de iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e
comunidades capazes de tornar compreensível a problemática
ambiental e de promover uma atuação responsável para a solução
dos problemas ambientais.

Art. 7º - A Política Estadual de Educação Ambiental engloba, em sua
esfera de ação, instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino do Estado e dos Municípios, de forma articulada
com a União, com os órgãos e instituições integrantes da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com
as organizações não governamentais com atuação em educação
ambiental.

Parágrafo único - As instituições de ensino básico, públicas e
privadas, incluirão em seus projetos pedagógicos a dimensão
ambiental, de acordo com os princípios e objetivos desta lei.

Art. 8º - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação
Ambiental devem ser desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação,
necessariamente inter-relacionadas:

I - educação ambiental no ensino formal;
II - educação ambiental não formal;
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III - capacitação de recursos humanos;
IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
V - produção e divulgação de material educativo;
VI - mobilização social;
VII - gestão da informação ambiental;
VIII - monitoramento, supervisão e avaliação das ações.
Art. 9º - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a

desenvolvida no âmbito dos currículos e atividades extracurriculares
das instituições escolares públicas e privadas, englobando:

I - educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;

II - formação técnico-profissional;
III - educação para pessoas portadoras de necessidades especiais;
IV - educação de jovens e adultos.
§ 1° - Em cursos de especialização técnico-profissi onal, em todos os

níveis, devem ser incorporados conteúdos que tratem da interação
das atividades profissionais com o meio ambiente natural e social.

§ 2° - A educação ambiental deverá ser desenvolvida  como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os
níveis e modalidades do ensino formal.

Art. 10 - Devem constar dos currículos dos cursos de formação de
professores, em todos os níveis, e nas disciplinas os temas relativos à
dimensão ambiental e às relações entre o meio social e o natural.

Art. 11 - Os professores em atividade na rede pública de ensino
deverão receber formação complementar em suas áreas de atuação,
com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos
objetivos e princípios da Política Estadual de Educação Ambiental.

Art. 12 - A autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada,
observarão o cumprimento do disposto nos arts. 9º a 11 desta lei.

Art. 13 - Entendem-se por educação ambiental não formal as ações
e práticas educativas voltadas para a sensibilização da comunidade, a
organização, mobilização e participação da coletividade na defesa da
qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento da educação ambiental
não formal, o Poder Executivo, nos níveis estadual e municipal,
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incentivará:
I - a difusão, através dos meios de comunicação de massa, de

programas e campanhas educativas e de informação acerca de temas
relacionados ao meio ambiente;

II - a ampla participação da escola e da universidade em programas
e atividades vinculados à educação ambiental não formal, inclusive
em cooperação com organizações não governamentais;

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos
de educação ambiental, inclusive em parceria com a rede estadual de
ensino, as universidades e a iniciativa privada;

IV - a participação de empresas e órgãos públicos estaduais e
municipais no desenvolvimento de programas e projetos de educação
ambiental em parceria com escolas, universidades e organizações
não governamentais;

V - a sensibilização ambiental dos agricultores e trabalhadores
rurais, inclusive nos assentamentos rurais;

VI - o ecoturismo.
Art. 14 - A capacitação de recursos humanos consistirá:
I - na preparação de profissionais orientados para as atividades de

gestão e de educação ambientais;
II - na incorporação da dimensão ambiental na formação,

especialização e atualização de profissionais de todas as áreas;
III - na formação, especialização e atualização de profissionais cujas

atividades tenham implicações, direta ou indiretamente, na qualidade
do meio ambiente natural e do trabalho;

IV - na preparação e capacitação para as questões ambientais de
agentes sociais e comunitários, oriundos de diversos segmentos e
movimentos sociais, para atuar em programas, projetos e atividades a
serem desenvolvidos em escolas públicas e particulares e em
comunidades.

§ 1° - Os órgãos estaduais de Educação, por meio de convênio com
universidades públicas e privadas, centros de pesquisa e
organizações não governamentais, promoverão a capacitação em
nível regional dos docentes da rede pública estadual de ensino.

§ 2° - Anualmente, os órgãos públicos responsáveis pelo fomento à
pesquisa alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e
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experimentações em educação ambiental.
Art. 15 - Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área de

educação ambiental priorizarão:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à

incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e
multidisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;

II - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
participação das populações interessadas em pesquisas relacionadas
à problemática ambiental;

III - a busca de alternativas curriculares e metodologias de
capacitação na área ambiental;

IV - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a
questão ambiental;

V - as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a
produção de material educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para
apoio às ações previstas neste artigo.

Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser
estimuladas à produção de pesquisas, ao desenvolvimento de
tecnologias e à capacitação dos trabalhadores e da comunidade,
visando à melhoria das condições do ambiente e da saúde no trabalho
e da qualidade de vida das populações residentes no entorno de
unidades industriais, assim como ao desenvolvimento de programas
especiais de formação adicional dos professores responsáveis por
atividades dos ensinos fundamental e médio.

Art. 16 - Caberá às Secretarias Estaduais de Educação e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propor, analisar e aprovar a
Política e o Programa Estadual de Educação Ambiental.

§ 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir o Grupo
Interdisciplinar de Educação Ambiental, formado por representantes
dos órgãos de meio ambiente, educação, cultura, ciência e tecnologia,
saúde, trabalho, universidades, da Assembléia Legislativa e de
representantes de organizações não governamentais, o qual terá a
responsabilidade do acompanhamento da Política Estadual de
Educação Ambiental.

§ 2° - O Grupo Interdisciplinar de Educação Ambient al, além de
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exercer a função de supervisão, poderá contribuir na formulação da
política e programa de Educação Ambiental, encaminhando suas
propostas para análise e aprovação da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 3° - A coordenação da Política Estadual de Educação Ambiental
deve ser efetivada de forma conjunta pelas Secretarias Estaduais de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação.

Art. 17 - As escolas da rede pública estadual de ensino deverão
priorizar em suas atividades pedagógicas práticas e teóricas:

I - a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da
comunidade na identificação dos problemas e busca de soluções;

II - a realização de ações de monitoramento e a participação em
campanhas de defesa do meio ambiente como reflorestamento
ecológico, coleta seletiva de lixo e de pilhas e baterias celulares;

III - as escolas situadas na área de entorno do Rio São Francisco
deverão incorporar, nos seus programas de educação ambiental, o
conhecimento e acompanhamento do Programa de Despoluição do
Rio São Francisco;

IV - as escolas próximas dos rios, lagoas e lagunas deverão adotar
em seus trabalhos pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação
desses corpos hídricos.

Art. 18 - As escolas técnicas e de 2° grau deverão adotar em seus
projetos pedagógicos o conhecimento da legislação ambiental e das
atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental.

Art. 19 - As escolas situadas nas áreas rurais deverão incorporar os
seguintes temas:

I - programa de conservação do solo;
II - proteção dos recursos hídricos;
III - combate à desertificação e à erosão;
IV - controle do uso de agrotóxicos;
V - combate a queimadas e incêndios florestais;
VI - conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de

microbacias;
VII - conservação dos recursos hídricos.
Art. 20 - São atribuições do Grupo Interdisciplinar de Educação

Ambiental:
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I - a definição de diretrizes para implementação da Política Estadual
de Educação Ambiental;

II - a articulação e a supervisão de programas e projetos públicos e
privados de educação;

III - o dimensionamento dos recursos necessários aos programas e
projetos na área de educação ambiental.

Art. 21 - Os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas
de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política
Estadual de Educação Ambiental.

Art. 22 - A seleção de planos, programas e projetos de educação
ambiental a serem financiados com recursos públicos deverá ser feita
de acordo com os seguintes critérios:

I - conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Política
Estadual de Educação Ambiental;

II - prioridade de alocação de recursos para iniciativas e ações dos
órgãos integrantes da Secretaria de Estado de Educação, da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de organizações não governamentais;

III - coerência do plano, programa ou projeto com as prioridades
socioambientais estabelecidas pela Política Estadual de Educação
Ambiental;

IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos
recursos a serem aplicados e o retorno social propiciado pelo plano,
programa ou projeto proposto.

Parágrafo único - Na seleção a que se refere o "caput" deste artigo,
deverão ser contemplados, de forma eqüitativa, os programas, planos
e projetos das diferentes regiões do Estado.

Art. 23 - Os programas de assistência técnica e financeira, relativos
a meio ambiente e educação, em nível estadual, devem alocar
recursos às ações de educação ambiental.

Art. 24 - Será instrumento da educação ambiental, ensino formal e
não formal a elaboração de diagnóstico socioambiental,em nível local
e regional, voltado para o desenvolvimento e resgate da memória
ambiental, do histórico da formação das comunidades ou localidades
e para as perspectivas para as atuais e futuras gerações.
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Art. 25 - Os projetos e programas de educação ambiental incluirão
ações e atividades destinadas à divulgação das leis ambientais
federais, estaduais e municipais em vigor, como estímulo ao exercício
dos direitos e deveres da cidadania.

Art. 26 - O Programa Estadual de Educação Ambiental contará com
um Cadastro Estadual de Educação Ambiental, no qual serão
registrados os profissionais, instituições governamentais e entidades
da sociedade civil que atuam na área ambiental, assim como as
experiências, os projetos e os programas que estejam relacionados à
educação ambiental do Estado de Minas Gerais.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias de sua publicação.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Grandes descobertas em Ciência e Tecnologia são

anunciadas a cada dia. Em cem anos de história a Ciência
desenvolveu-se mais que em todo o resto da história da humanidade.
Automóveis, aviões, viagens interplanetárias, transplantes de órgãos,
computadores e muitas outras novidades a cada momento. Este é
realmente um mundo de grandes e rápidas transformações e nele a
Ciência aparece como um dos mais fascinantes diálogos que a
humanidade já travou. Mas, com todas essas novidades a
humanidade está conquistando uma existência mais digna? Está mais
feliz? Diminuiu a miséria no mundo? Melhorou a qualidade do ar? Os
rios e oceanos estão mais limpos? Os habitantes das cidades vivem
em harmonia entre si e com as plantas e animais?

As modalidades de transformação e de desenvolvimento que a
humanidade tem adotado ao longo da história são depredadoras, de
cunho fundamentalmente cruel, na exploração da natureza e na
exploração do homem pelo homem. Se pretendermos construir um
mundo para as gerações futuras, devemos mudar radicalmente
nossas ações. Mas será possível alguém que vive e foi educado para
este mundo atual, efetivamente, tentar melhorar o mundo para
gerações que não chegará a conhecer, que estão muito longe, se não
é capaz de ser solidário com as gerações presentes? Será que as
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crianças que estão aqui pedindo dinheiro e comida nas ruas e não
estão na escola não nos preocupam? É muito difícil acreditar que
possamos ser solidários com o futuro sem começar a construí-lo no
presente. Os processos tecnológicos que constroem o progresso
presente conduzem a processos de contaminação e poluição, e os
recursos naturais estão se tornando escassos. A utilização de
descartáveis, de difícil degradação,está se tornando cada vez maior,
produzindo quantidades gigantescas e crescentes de lixo.

A questão ambiental está se tornando cada vez mais urgente e
importante para toda a humanidade, pois o futuro depende da relação
entre a natureza e o tipo de uso que a humanidade faz dos recursos
naturais disponíveis. À medida que a humanidade aumenta sua
capacidade de intervir na natureza, surgem cada vez mais conflitos. O
modelo de sociedade construído com a industrialização crescente e a
conseqüente transformação do mundo em um grande centro de
produção, distribuição e consumo, estão trazendo rapidamente
conseqüências indesejáveis, que se agravam com muita rapidez.

Os problemas ambientais não se restringem apenas à proteção da
vida, mas também à qualidade de vida. A injustiça social, que faz com
que parte da população brasileira tenha baixa qualidade de vida, está
relacionada diretamente ao modelo de desenvolvimento. É urgente a
necessidade da mudança de mentalidade, para transformar a
consciência das pessoas em direção à construção de um mundo mais
justo, digno e ecologicamente equilibrado. Essas mudanças são
possíveis por meio da escola, que precisa muito mais cultivar
comportamentos do que transmitir informações. Isto é, a escola deve
oferecer condições para que o aluno compreenda os fatos naturais e
humanos, de modo crítico e que permita cultivar atitudes que
possibilitem viver uma relação construtiva consigo mesmo e com o
seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente
sustentável e socialmente justa.

A principal função do trabalho da escola com o tema Educação
Ambiental, de acordo com os Temas Transversais, dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, é a "contribuição para a formação de cidadãos
plenos, capazes de decidirem e atuarem sobre a realidade de modo
ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e global".
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Para que isso ocorra, é muito pouco informar e dar conceitos. É
necessário trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o
ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos. É um
grande desafio. A escola não está só nesta tarefa, os padrões de
comportamento da família, as informações e as opiniões veiculadas
pelos meios de comunicação de massa exercem especial influência
nas crianças e, por extensão, na sociedade como um todo.
Infelizmente, de maneira geral, o discurso e a ideologia implícita nos
meios de comunicação muitas vezes são conflitantes com a idéia de
um desenvolvimento sustentado, de respeito ao meio ambiente. São
propostos e estimulados valores de consumismo, desperdício,
violência, egoísmo, desrespeito, preconceitos, irresponsabilidade e
outros.

A raça humana já ultrapassou a marca de 5 bilhões de habitantes. É
impressionante verificar que há 3 mil anos a população humana sobre
a Terra era de apenas seis milhões de habitantes. Dentro de vinte
anos, seremos mais de 8 bilhões. Esse aumento populacional em
escala geométrica, juntamente com a péssima distribuição da riqueza
e o consumismo extremo dos países desenvolvidos, tem transformado
a raça humana em uma ameaça aos demais seres do planeta. Neste
quadro, o Brasil está se tornando o centro das atenções
internacionais, já conquistou o título de campeão mundial de
desmatamentos. São milhares de focos de destruição e devastação
ambiental por todo o país. Ainda temos, de maneira muito forte, a
concepção de que "animal é bicho para se matar e floresta é mato
para se derrubar".

Apesar de todo esse quadro, aos poucos e muito lentamente a
situação começa a se modificar para melhor. Está surgindo uma nova
filosofia para o meio ambiente. Falar em educação ambiental não
significa mais só proteger orquídeas, bromélias, árvores e não matar
jacarés e borboletas. Hoje é muito forte a idéia de um
desenvolvimento sustentado. Busca-se conciliar desenvolvimento,
preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida do ser
humano. A educação ambiental, de maneira formal, não pode ser
definida como uma área especializada de conhecimento. Transcende
as áreas formais de conhecimento trabalhadas na escola. É
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necessário que todos os profissionais que atuam na escola,
construindo o fazer pedagógico, se envolvam na questão ambiental. É
o futuro da vida no planeta Terra que está em jogo. Valores, ética,
cidadania, amor à vida e ao próximo, pluralidade cultural,
racionalização do consumo, higiene e saúde, urbanização,
saneamento básico, sustentabilidade, diversidade biológica, ocupação
do solo e muitas outras áreas são importantíssimas para a realização
de um bom trabalho.

O planeta Terra é um patrimônio de toda a humanidade, e, como tal,
sua utilização deve estar sujeita a regras e princípios de respeito à
vida. Portanto, deve-se considerar acima de tudo a máxima
renovabilidade de seus recursos e as condições de sustentabilidade
dos diferentes ecossistemas. Portanto, para a escola, trabalhar
educação ambiental significa, antes de tudo, favorecer ao aluno o
reconhecimento de fatores e situações que realmente produzam
felicidade e ajudá-lo a desenvolver capacidade crítica em relação ao
consumo de produtos, bens e serviços. Também é igualmente
importante desenvolver no aluno o senso de responsabilidade e
solidariedade em relação a tudo que o cerca, de forma que aprenda a
respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade. A escola é
fator decisivo para a aprendizagem de valores e atitudes. A escola é
hoje não mais o segundo lar do aluno, mas, em um grande número de
casos, o primeiro e único lar que ele tem a sua disposição. Desta
forma, a escola constitui-se em um dos ambientes mais imediatos do
aluno, então a compreensão das questões ambientais, bem como o
desenvolvimento de hábitos e atitudes, passa a ocorrer
primordialmente a partir do cotidiano escolar.

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente
e importante para o conjunto da sociedade, pois o futuro da
humanidade e do planeta Terra depende da relação estabelecida
entre a natureza e o homem. A educação ambiental como um tema de
preocupação mundial aparece pela primeira vez na conferência de
Estocolmo, na década de setenta. Em 1977, em Tbilisi, ocorre a
primeira conferência de educação ambiental. É um marco de
referência para todos os trabalhos realizados. O princípio básico é que
o ser humano precisa se apropriar e transformar o mundo natural. Não



481

existe a possibilidade de não transformá-lo. O ser humano só
consegue transformar-se no decorrer dos tempos através de sua ação
sobre a natureza. O ser humano tem o direito e a necessidade de
intervir na natureza. É um princípio cultural. Não haveria cultura
humana se o ser humano não tivesse feito intervenções na natureza.
Seríamos iguais aos pássaros, árvores ou outro ser vivo qualquer que
não modificou sua maneira de ser e de viver através dos tempos. Ao
mesmo tempo, porém, é necessário considerar a existência de limites
éticos nesse direito de intervenção. Portanto, o conceito de
sustentabilidade direciona a ação humana para a viabilização da
espécie humana na Terra, com qualidade e harmonia. O grande
desafio da educação ambiental é ajudar a criar um homem mais
humano. Que possa recuperar e recriar a nós mesmos como seres
humanos capazes de acreditarmos uns nos outros, capazes de
acreditar que a transformação do mundo ocorre pela intervenção
humana, na medida em que construímos essa transformação como
pessoas que respeitam a vida e que buscam novas formas de unir e
educar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.030/2007
Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A constituição de reserva legal em propri edades 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.
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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.
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 deixe de cumprir as condições
fixadas pela autoridade competente.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor
reserve 20% de sua área para constituição da chamada reserva legal.
Ocorre que muitas propriedades não têm condições de atender a essa
exigência, principalmente quando o terreno está ocupado com cultura
permanente, o que dificulta a eliminação de parte da lavoura para se
formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de sua
formação, mesmo porque os agricultores encontram-se
descapitalizados e com dificuldades para executarem gastos
extemporâneos.

Em face de dispositivos legais, os agricultores não podem
comercializar a propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário
para aquisição de insumos ou comercialização da safra caso não
apresentem a averbação da área relativa à reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à
possibilidade de o agricultor adquirir uma área na mesma microbacia
hidrográfica onde se localize sua propriedade, atendendo assim às
disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
da fauna e flora nativas, é um benefício para toda a sociedade.

Assim, os custos da melhoria das condições do ar e da água não
deverão recair somente sobre o produtor rural. A sociedade como um
todo deverá pagar por isso, sendo pois o Programa de caráter social,
de custo social, bancado pelo governo. Com ele, o Estado criaria
condições de incentivar os agricultores, bem como de dar-lhes amparo
para atender à legislação vigente, apoiando a produção agropecuária,
fonte de emprego, de renda e de arrecadação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 587/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.031/2007
Cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - Proefe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado de Minas Gerais o Programa

Estadual de Financiamento ao Educando - Proefe -, destinado a
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alunos matriculados em escolas de nível médio e superior.
Art. 2º - O Proefe tem por objetivo o financiamento da anuidade

escolar ou de gastos com manutenção de alunos que comprovarem
impossibilidade de pagar tais despesas com seus próprios recursos ou
os de sua família.

Art. 3º - O Programa contará com recursos do Orçamento do Estado,
de fontes indicadas pelas instituições financeiras oficiais, pelo
Governador do Estado ou outros.

Art. 4º - A operacionalização do Programa será responsabilidade do
Poder Executivo.

Art. 5º - Todo aluno matriculado em estabelecimento autorizado ou
reconhecido pela autoridade competente, comprovadas as condições
exigidas pelos arts. 1º e 2º desta lei, tem direito a requerer o
financiamento.

Art. 6º - O Proefe terá sede e servidores públicos necessários ao
desempenho de suas tarefas, a critério da autoridade competente.

Art. 7º - Todas as normas e os dispositivos regulamentares relativos
ao Programa, até mesmo o sistema de reembolso do benefício, com
vistas a seu efetivo funcionamento, serão estabelecidos por decreto
executivo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da
publicação desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei pretende comprometer o poder

público com a educação de níveis médio e superior no Estado. A
oferta de vagas em escolas públicas nesses dois níveis de ensino é
irrisória em face da população egressa da escola fundamental.

Justo é que o Estado colabore, com financiamento reembolsável,
conforme as possibilidades da parte financiada, para que se estendam
as condições de acesso aos níveis médio e superior de ensino
àqueles que não têm recursos necessários para o pagamento de seus
custos.

Este projeto não pretende agenciar doação de bolsas de estudo.
Quer, sim, financiar despesas com a educação de interessados que
se dispõem, conforme suas possibilidades, a pagar tais
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financiamentos, uma vez formados ou profissionalizados.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.032/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 789/2003)

Estabelece normas para a execução dos serviços de administração
de unidades prisionais, altera dispositivos da Lei nº 11.404 e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A execução de serviços de administração de unidades

prisionais, quando realizada por pessoas jurídicas de direito privado,
far-se-á mediante concessão e prévia concorrência pública.

Parágrafo único - A execução dos serviços de administração de
unidades prisionais atenderá especialmente aos princípios da
supremacia do interesse público, da moralidade administrativa e da
eficiência.

Art. 2º - A concessão a que se refere o artigo anterior observará as
normas previstas na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
e na Lei nº 11.404, de 26 de janeiro de 1994, e 12.936, de 1998, do
Estado de Minas Gerais, e em legislação alteradora.

Art. 3º - Para os fins do que dispõe esta lei, as unidades prisionais
são todas as que visam a abrigar os presos provisórios ou
sentenciados sob a custódia do Estado de Minas Gerais, dividindo-se
em:

I - presídio, destinado à custódia dos presos à disposição do Juiz
processante;

II - penitenciária, destinada ao cumprimento de pena de sentenciado
em regime fechado;

III - colônia agrícola, industrial ou similar, para o sentenciado em
regime semi-aberto;

IV - centro de reeducação do jovem adulto, para o sentenciado em
regime aberto ou semi-aberto;

V - centro de observação, para a realização do exame criminológico
de classificação;

VI - hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, destinado a
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abrigar os inimputáveis e semi-imputáveis, em cumprimento de
medida de segurança.

Art. 4º - O objeto da concessão será a prestação, pela
concessionária, dos serviços de construção e administração de
unidades prisionais, compreendendo:

I - construção de unidades prisionais, nos moldes, nas condições e
nos prazos previstos em edital e na legislação pertinente;

II - a administração física das novas unidades e das já existentes,
com a conservação dos prédios e dos acessórios e a execução de
reparos e reformas necessárias ao pleno e integral cumprimento dos
seus fins;

III - fornecimento de alimentação aos internos, em quantidade e
qualidade definida no edital de licitação;

IV - prestação de assistência médica e odontológica aos internos,
com a manutenção de unidades ambulatoriais, em razão a ser
definida em regulamento, garantida a assistência regular e ainda a
prestação de serviços médicos complementares de urgência e
emergência;

V - prestação de assistência psicossocial ao interno, com a
utilização de profissionais especializados;

VI - segurança interna das unidades prisionais, com a utilização de
mão-de-obra submetida a treinamento específico, na forma do
regulamento;

VII - educação profissionalizante aos internos, diretamente ou
através de convênio com entidades estatais ou privadas;

VIII - esporte e recreação ao interno, nos moldes e nos limites
definidos no edital e nas normas de segurança estabelecidas e
fiscalizadas pelo poder concedente;

§ 1º - A educação profissionalizante a que se refere o inciso VII
deste artigo será oferecida aos internos nas unidades referidas nos
incisos II, III, IV e VI do art. 3º desta lei e não desobriga o Estado da
alfabetização dos internos que assim necessitarem.

§ 2º - A construção e a administração das unidades previstas no
inciso VI do art. 3º obedecerá a edital específico, respeitadas as
peculiaridades das unidades de internação hospitalar e os custos
diferenciados delas decorrentes.
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§ 3º - A critério da administração pública estadual, poderá ainda ser
objeto da licitação os serviços de transporte de presos.

§ 4º - Deverá ser assegurado um veículo de transporte para
urgência e emergência médicas para o atendimento às unidades
prisionais.

Art. 5º - A prestação dos serviços de administração prisional por
concessionário de serviço público não desobriga o Estado de Minas
Gerais do cumprimento de suas funções indelegáveis, previstas na
legislação processual penal, especialmente quanto:

I - à execução da pena e das medidas de segurança, em todos os
seus termos;

II - à reeducação e à ressocialização do apenado;
III - à segurança externa das unidades prisionais e à escolta de

presos;
IV - à constituição das Comissões de Classificação e de todos os

demais mecanismos para o controle do cumprimento das penas.
§ 1º - O controle do acesso às unidades prisionais, inclusive a

visitação dos internos,, atenderá às normas previstas no regulamento
e será exercido exclusivamente pelo Estado, através de seus órgãos
próprios, atendido o que dispõe a Lei nº 12.492, de 1997.

§ 2º - O Estado também não se desobrigará do ensino fundamental
nas unidades prisionais, nos termos da lei.

Art. 6º - Os serviços serão remunerados por tarifa, paga pelo Estado
de Minas Gerais ao concessionário fixada através de concorrência
pública, reajustada e revista segundo prazos, critérios e condições
previstos em edital, sempre levando em consideração a justa
remuneração pelo serviço oferecido, o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato e ainda o seguinte:

I - será calculada pelo custo unitário de cada interno e paga
multiplicando-se o valor unitário pelo número de internos em cada
unidade concedida, mensalmente;

II - deverá ser diferenciada de acordo com a modalidade de unidade
prisional;

III - poderá apresentar um fator redutor, proporcional à produção
industrial, agrícola ou de prestação de serviços da unidade prisional;

IV - será acrescida quando da execução de serviços extraordinários,
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assim entendidos aqueles que, por sua excepcionalidade, não são
previstos na planilha original;

VI - os serviços médicos complementares serão medidos e pagos de
acordo com planilha predefinida, nunca superior ao praticado no
mercado;

IV - não será admitida em concorrência aquela que apresente valor
irrisório ou inexeqüível, nos termos do edital.

Parágrafo único - Na construção de unidades prisionais, o valor da
tarifa será estabelecido levando-se em consideração o custo da obra
realizada, que será incluído no cálculo daquela e absorvido durante a
execução prevista no contrato.

Art. 7º - Os imóveis pertencentes ao Estado de Minas Gerais que
forem utilizados pela concessionária como unidades prisionais serão a
ela cedidos, pelo período que durar a concessão, obrigando-se a
concessionária a realizar as obras e os reparos necessários ao pleno
cumprimento dos fins a que se destina, sem direito a indenização
futura.

Art. 8º - O acervo imobiliário resultante da construção de unidades
prisionais, seus equipamentos e móveis, serão incorporados ao
Estado de Minas Gerais, nas seguintes hipóteses:

I - término do contrato, pela decadência, hipótese em que não será
devida indenização ao concessionário;

II - encampação, quando a concessão se revelar contrária ao
interesse público, hipótese em que será devida indenização ao
concessionário, proporcional aos prejuízos regularmente
comprovados, deduzida a multa contratual.

§ 1º - Na extinção da concessão, o acervo reverterá ao Estado de
Minas Gerais, para que promova a continuidade do serviço público.

§ 2º - A verificação da inadimplência contratual, para os fins do que
dispõe o inciso I deste artigo será determinada por critérios objetivos,
previstos em regulamento, com notificação prévia do concessionário.

§ 3º - O contrato de concessão deverá conter cláusula de multa por
inadimplência contratual.

Art. 9º - O prazo para a concessão dos serviços não será inferior a
dez nem superior a vinte anos, e a prorrogação dos contratos deverá
ser motivada por relevante interesse público e dependerá de prévia
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autorização legislativa.
Art. 10 - Deverá ser estimulada a auto-sustentabilidade das

unidades prisionais, com a utilização da mão-de-obra dos internos,
sempre através da pactuação de contratos entre sentenciados e
concessionária, nos termos do art. 15 desta lei, de forma a promover,
nesta ordem:

I - a redução das penas e a ressocialização dos sentenciados;
II - a redução da tarifa;
III - a formação de pecúlio.
Art. 11 - O art. 40 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 40 - A jornada de trabalho do sentenciado é a fixada em

contrato, firmada nos termos do art. 53 desta lei, nunca superior a oito
horas diárias, garantidos os intervalos para descanso e alimentação e
o repouso semanal remunerado.”.

Art. 12 - O art. 41 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 41 - A falta voluntária, injustificada e reiterada ao trabalho será

motivo para rescisão contratual.”.
Art. 13 - O art. 51 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 51 - A remuneração do trabalho do sentenciado nunca poderá

ser inferior ao fixado como mínimo e deverá sempre atender ao
praticado no mercado, de forma a impedir a exploração de mão-de-
obra, na forma do regulamento.”.

Art. 14 - O art. 52 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 52 - A prestação de serviço pelo sentenciado deverá ter cunho

pedagógico, com vistas à sua reintegração na sociedade, e deverá ter
remuneração justa, nos termos do regulamento.”.

Art. 15 - Acrescente-se ao art. 52 da Lei nº 11.404 o seguinte
parágrafo único:

“Art. 52 - .....................................................
Parágrafo único – A relação entre sentenciado e concessionária

deverá garantir a este todos os direitos previdenciários, cuja
contribuição estará a cargo da concessionária, nos termos do
regulamento.”.

Art. 16 - O art. 53 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 53 - O contrato de prestação de serviços para o trabalho interno

ou externo do sentenciado será celebrado entre o sentenciado, ouvido
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o Diretor da unidade e a Comissão Técnica de Classificação, e o
estabelecimento tomador do serviço ou a empresa concessionária”.

Parágrafo único - Nas licitações para obras de construção, reforma,
ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de
aproveitamento, mediante contrato, de mão-de-obra de presos, nos
termos deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação,
a critério da administração.".

Art. 17 - O art. 54 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 54 - A remuneração auferida pelo sentenciado no trabalho será

empregada:
I - na indenização dos danos causados pelo delito, desde que

determinado judicialmente e não reparados por outro meio;
II - na assistência à família do sentenciado, por decisão judicial;
III - no pagamento por suas despesas de manutenção durante o

período do cumprimento da pena na unidade;
IV - cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvadas outras

aplicações legais, na constituição de pecúlio, na forma de depósito em
conta bancária remunerada, mantida por estabelecimento oficial,
diretamente administrada pelo sentenciado ou por procurador.”.

Art. 18 - O art. 56 da Lei nº 11.404 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 56 - As despesas de manutenção e as custas processuais

serão deduzidas da remuneração do sentenciado que não sofrer
punição disciplinar, à razão de 1/4.”.

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
suplementações orçamentárias necessárias, no âmbito de suas
unidades, para o cumprimento do que dispõe esta lei, vedada a
abertura de créditos orçamentários que impliquem aumento da
despesa prevista no orçamento vigente.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados a partir de sua publicação.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: A questão carcerária tem sido objeto de profundas e

permanentes discussões no legislativo mineiro, desde 1997, quando
da instalação da primeira comissão parlamentar de inquérito do
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Sistema Penitenciário. Seguiram-se inúmeros estudos, relatórios,
tendo a última comissão, a CPI do Sistema Prisional, destinada a
apurar as rebeliões nas penitenciárias, encerrado seus trabalhos em
11 de dezembro último, com a leitura de seu relatório final.

Segundo os termos desse relatório, como causas específicas das
rebeliões, listam-se a falta de infra-estrutura adequada, as más
condições de trabalho dos agentes carcerários, o atendimento médico
precário, a deficiência na assistência jurídica e a demora na análise
dos processos de progressão de regime.

O documento final também critica o modelo das Penitenciárias José
Maria Alkimin e Nelson Hungria, ambas com capacidade para mais de
600 presos. "Essas penitenciárias vêm funcionando mais como
escolas do crime do que como estabelecimentos para
ressocialização", diz o relatório.

A CPI constatou também que o número insuficiente de agentes
penitenciários e as constantes transferências de detentos também
propiciam fugas e resgates. Além disso, segundo o relatório, a
manutenção de presos sentenciados em cadeias, sob a
responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública, é outra causa
de fugas. Por outro lado, é cediço não ser atribuição policial a guarda
de presos.

Ainda há de se considerar o elevado investimento a ser realizado
para abertura de vagas, pois, com o número de mandados de prisão a
serem cumpridos pela polícia, a carência de vagas nas prisões seria
elevadíssima.

Segundo o Ministério Público, entre os cerca de 45 mil mandados de
prisão a serem cumpridos pela polícia, existe um alto percentual de
pessoas com mais de um mandado.

Para o cumprimento de todas essas ordens judiciais, seria
necessário preencher um número de vagas correspondente a cerca
de 50% desse número.

Considerando ainda a superlotação e a necessidade urgente de
melhoria nas condições prisionais, esse número seria ainda mais
elevado, e os investimentos do Estado, na área, por outro lado, têm
sido pequenos, e a crise financeira sem perspectivas de melhora por
que passam os entes federados exige que se criem soluções em que
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se busquem: aumento de investimentos, com a criação de vagas, sem
a necessidade de alocação de novos recursos públicos; otimização
dos recursos públicos utilizados para a manutenção do sistema;
cumprimento da pena e da guarda provisória nos termos da lei de
execuções penais; gerenciamento das unidades prisionais de modo a
permitir que o Estado cumpra sua função indelegável nas questões de
execução penal, de tal forma que a administração das unidades
prisionais possa ser efetivada sem prejuízo das atividades próprias da
polícia científica ou judiciária.

Experiências nesse sentido já existem, implementadas pelos
Estados do Ceará (em Juazeiro do Norte) e do Paraná (em
Guarapuava).

É nesse sentido, no cumprimento da competência constitucional de
legislar concorrentemente com a União em matéria de direito
penitenciário, que o Legislativo mineiro deve iniciar a discussão para,
abandonando a simples análise externa do problema, propor medidas
que realmente possibilitem o Estado de Minas Gerais a, com agilidade
e eficiência, gerenciar o sistema prisional de forma a garantir, como já
dito, a abertura de vagas no sistema prisional e sua manutenção, com
a otimização dos recursos públicos empregados.

Assim, sendo, temos que a parceria com a iniciativa privada deve
ser autorizada e a experiência incentivada por esta Casa, que aponta
uma possível solução para o problema carcerário, sem o Estado,
evidentemente, deixar de cumprir o seu papel indelegável no âmbito
do direito processual penal e da execução da pena.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Djalma Diniz.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 422/2007, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.033/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.574/2004)

Autoriza o Poder Executivo a conceder passe livre aos pacientes
portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva e aos
transplantados renais do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder passe livre
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aos pacientes portadores de doença renal crônica em terapia renal
substitutiva e aos transplantados renais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.

Parágrafo único - A forma de concessão do passe de que trata o
“caput” deste artigo será estabelecida por meio de regulamento.

Art. 2º - A fonte de custeio deverá constar no orçamento da
Secretaria de Estado de Saúde e será pactuada com os municípios de
acordo com suas demandas.

Art. 3º - As Diretorias Regionais de Saúde - DRS - terão noventa
dias para informar o cadastro e as necessidades dos beneficiários
desta lei, os quais serão renovados trimestralmente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após sua
publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: Os pacientes portadores de insuficiência renal crônica

em terapia substitutiva e os transplantados renais sempre precisam se
deslocar para outros municípios (cidade-pólo) para buscar acesso a
medicamentos e tratamento. Na grande maioria das vezes, têm
dificuldades de locomoção e financeira, visto que são aposentados
com um salário mínimo, tendo que arcar com todo o custo. Em 2001
foi promulgado o decreto nº 42.128, que torna as condições de
transporte dificílimas para grande parte das Prefeituras e para os
pacientes, muitas vezes transportados de forma sub-humana e outras
vezes não transportados, correndo o risco iminente do óbito. O
Decreto nº 32.649, de 1991 é impreciso, míope e excludente.

Este projeto de lei tem o objetivo de normatizar e humanizar o
transporte dos renais crônicos e transplantados renais.

Diante do exposto, apresento o Projeto de Lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.034/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 707/2003)

Autoriza o Estado a encampar o trecho da estrada municipal que liga
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o Município de Itaúna ao Município de Igaratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada municipal que liga o Município de Itaúna ao
Município de Igaratinga.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção da estrada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei apresentado visa à estadualização da

estrada que liga o Município de Itaúna ao Município de Igaratinga.
A importância desta matéria se deve a fatores regionais, como:

ligação histórica e familiar entre os municípios, facilidade de acesso
ao comércio e à assistência médico-odontológica. É de ressaltar
também o estado de má conservação do trecho.

Salientamos que as relações socioeconômicas entre os dois
municípios são intensas e que essa estrada é o acesso principal ao
distrito industrial de Itaúna; além do distrito industrial existem várias
indústrias instaladas ao longo da rodovia, sobretudo no Povoado de
Brejo Alegre.

Em face do exposto, apresento aos nobres pares este projeto de lei
para apreciação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.035/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.295/2003)

Institui a Semana Estadual de Transplantes de Órgãos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Transplantes de

Órgãos.
Parágrafo único - A semana prevista no “caput” deste artigo será a



495

segunda semana do mês de setembro.
Art. 2º - O § 1º do art. 3º da Lei nº 12.306, de 23 de setembro de

1996, deverá coincidir com esta lei.
Art. 3º - O Poder Executivo providenciará a divulgação e

operacionalização da programação a ser desenvolvida, a cada ano.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela visa definir a segunda semana

do mês de setembro como a Semana Estadual de Transplante de
Órgãos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a
necessidade e a importância da doação de órgãos e sobre a melhoria
da qualidade de vida dos pacientes transplantados.

Incluem-se também nessa semana reflexões e discussões sobre o
tema nas escolas públicas estaduais de 1º e 2º graus, conforme
consta da Lei nº 12.306, de 23/9/96.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
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 Nº 1.036/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.489/2004)

Declara de utilidade pública a Guarda Santa Edwirges, com sede no
Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Santa

Edwirges, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A Guarda Santa Edwirges, fundada em 10/7/93,

cumpre suas finalidades no que concerne às atividades previstas em
seu estatuto, especialmente atividades religiosas e folclóricas de
congado, e sua situação documental atende aos requisitos da Lei nº
12.972, de 1998.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação
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dos meus 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 1.037/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.490/2004)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Morada Nova com sede no Município de Itaúna.

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

Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no Município de
Itaúna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Morada Nova,

fundada em 10/9/90, atende a todos os requisitos da Lei nº 12.972 de
1998.

A Associação Comunitária do Bairro Morada Nova tem como
principais objetivos e finalidades estatutárias propor e executar ações
de assistência social em diversos setores, de acordo com a demanda
da comunidade.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para a apreciação
dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.038/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.638/2004)

Declara de utilidade pública a Banda Sagrado Coração de Jesus de
Santanense, do Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda Sagrado

Coração de Jesus de Santanense, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
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Neider Moreira
Justificação: A entidade em apreço atende todos os registros da Lei

nº 12.972, de 27/7/98. Sendo assim, cumpre suas finalidades
estatutárias, tais como, estimular e desenvolver o cultivo da música
instrumental, promover festejos populares e reuniões culturais, manter
em sua sede escola de ensino de música instrumental, apresentar-se
em eventos públicos do município.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
dos meus 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 1.039/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.722/2004)

Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Nosso Lar, no
Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Nosso

Lar, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em tela, fundada em 12/9/83, é uma

associação civil de caráter científico, filosófico, religioso e cultural,
sem fins lucrativos, e está cumprindo suas finalidades estatutárias no
que concerne à beneficência cristã e assistência social.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
dos meus 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 1.040/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.348/2006)

Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa pela emissão de
segunda via de documentos roubados, quando expedidos por órgãos
públicos do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os cidadãos isentos do pagamento pela emissão de

segunda via de documentos emitidos por órgãos públicos do Estado,
em caso de roubo ou furto.

Parágrafo único - O exercício do direito a isenção previsto no “caput”
deste artigo ocorrerá mediante a apresentação de ocorrência policial.

Art. 2º - Esta lei prevê o interstício mínimo de doze meses entre uma
ocorrência e outra.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: Esta proposição contribuirá para amenizar um pouco os

custos adicionais a que os cidadãos vítimas de roubos ou furtos estão
submetidos, apesar da responsabilidade constitucional do Estado com
relação ao crescente número de ocorrências dessa natureza.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
de meus 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 1.041/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.407/2006)

Declara de utilidade pública as obras sociais da Paróquia de
Santana, com sede no Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública as obras sociais da

Paróquia de Santana, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A mencionada entidade atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. As obras sociais da Paróquia de Santana têm
como finalidade estatutária a assistência social, recreativa, cultural,
médica, dentária e religiosa aos necessitados, a critério de sua
administração.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
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de meus nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.042/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.528/2006)

Estabelece a implantação da codificação da classificação
hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a codificação da classificação

hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
no âmbito do Estado.

Parágrafo único - A codificação prevista no “caput” deste artigo
consta no Anexo I desta lei.

Art. 2º - A adoção da codificação a que se refere o art. 1º é
obrigatória para os médicos, instituições de saúde privada,
filantrópicas, operadoras de planos e seguros de saúde que mantém
convênios e contratos, bem como para todas as instituições que
fazem parte da saúde suplementar do Estado.

Art. 3º - O não-cumprimento do disposto no art. 2º implica
penalidades administrativas e jurídicas, conforme prevê a Lei nº 3.268,
de 1957.

Art. 4º - Será composta uma câmara técnica com quinze membros,
para deliberar trimestralmente sobre alterações, inclusões e exclusões
na codificação prevista no Anexo I desta lei, com a seguinte
composição:

I - dois representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado
de Minas Gerais -CRMMG -;

II - dois representantes da Associação Médica do Estado de Minas
Gerais;

III - dois representantes do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
IV - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
V - um representante do Ministério Público;
VI - um representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
VII - um representante da Secretaria Estadual de Saúde;
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VIII - um representante das operadoras de planos e seguros de
saúde;

IX - dois representantes da Federação Nacional das Cooperativas
Médicas;

X - um representante da Saúde Suplementar do Estado de Minas
Gerais;

XI - um representante do Procon.
Art. 5º - As alterações, inclusões e exclusões previstas no art. 4º

serão homologadas, publicadas e editadas pelo CRMMG.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A matéria em tela faz-se necessária para compor o

ordenamento jurídico do Estado, normatizando assim a referência
administrativa para os profissionais de medicina, operadoras de
planos e seguros de saúde, bem como todo o mecanismo operacional
da saúde suplementar do Estado.

Hoje a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos - CBHPM - é o parâmetro nacional, tornando evidente a
necessidade de que os Estados da Federação tenham suas próprias
codificações. Os Estados de Pernambuco (Lei nº 12.562, de
19/4/2004), do Piauí (Lei nº 597, de 8/3/2004), do Espírito Santo (Lei
nº 6.628, de 6/4/2001) e do Rio Grande do Norte (Lei nº 8.483, de
28/1/2004) já possuem suas codificações, enquanto em São Paulo
(Projeto de Lei nº 228/2004) e em outros Estados estão tramitando
projetos de lei com esse objetivo.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei aos meus nobres
pares para apreciação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.043/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 706/2003)

Dispõe sobre a criação do Programa de Complementação
Socioeducacional para os alunos da rede de ensino público estadual -
Projeto Escola Integral e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Complementação

Socioeducacional para os alunos da rede de ensino público estadual -
Projeto Escola Integral.

Parágrafo único - O Programa de que trata o “caput” deste artigo
deverá assistir alunos de sete a dezessete anos em situação de risco
social que estejam matriculados na rede de ensino público.

Art. 2º - São critérios de seleção dos alunos a serem assistidos pelo
Programa:

I - situação socioeconômica familiar;
II - comportamento;
III - aproveitamento escolar.
Parágrafo único - Os critérios que são tratados no “caput” deste

artigo serão analisados em conjunto pela direção da escola, pelo
colegiado escolar e pela associação de pais e mestres.

Art. 3º - Os alunos assistidos pelo Programa permanecerão na
escola em regime de tempo integral, destinando-se um dos turnos à
freqüência às disciplinas do ensino regular e o outro às atividades de:

I - reforço e acompanhamento escolar;
II - suplementação alimentar;
III - práticas esportiva e de lazer;
IV - assistência psicológica;
V - capacitação profissional;
VI - encaminhamento para atividade profissional.
Art. 4º - Os recursos para custear o Programa constarão na dotação

orçamentária das Secretarias de Estado da Educação, de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com
entidades e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento
do Programa.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: Uma das características marcantes dos países mais

desenvolvidos do mundo é o respeito com que tratam a infância e a
juventude. É fato comum, em nações evoluídas, a assistência à
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criança em tempo integral, isto é, os alunos ficam o dia todo na
escola: metade do dia é reservada para as tarefas normais do
currículo escolar; na outra metade, os estudantes são conduzidos
para atividades nos campos da cultura, do esporte ou do lazer.

Infelizmente, no Brasil, esses cuidados são ainda considerados
como privilégio. E o que ocorre na prática é a situação confusa e
deficitária que se transforma em raiz de problemas maiores, num mal
começo que depois se torna difícil de consertar.

Não é preciso ser especialista em pedagogia para saber o que
ocorre com as crianças que ficam soltas na rua, longe dos pais. Os
jornais noticiam diariamente os incidentes policiais que incluem
crianças e adolescentes; e a própria população observa, perplexa e
preocupada, a ocorrência de pequenos crimes e atos de delinqüência,
que espalham reações desencontradas de revolta e medo.

A verdade é que a administração pública reage negativamente a
toda iniciativa que pareça acarretar encargos ao já combalido
orçamento estadual. E, como homem público, estou conscientizado
dos enormes desafios que o Estado enfrenta para equilibrar suas
contas e, ao mesmo tempo, atender à crescente demanda da
população pelas melhorias sociais a que faz jus.

A minha proposta se baseia no raciocínio e no bom-senso. Não é
uma questão de discutir maior ou menor porcentagem de recursos,
mas sim de fazer alguma coisa por essas crianças, que estão vivendo,
agora, o seu momento decisivo de formação física, mental e espiritual.
Se não as ampararmos nesse momento, elas podem se desviar para
os caminhos perigosos da ignorância, do vício, da doença e do crime.
A proposta é localizar as crianças e os adolescentes que estão
sujeitos a situações de maiores riscos pessoal e social nas suas
comunidades de origem, estejam elas onde estiverem, nos bairros e
nas vilas mais distantes, nas favelas da periferia das grandes cidades
ou no meio rural adjacente.

A nossa busca começa onde o poder público está falhando: nas
comunidades pouco ou mal servidas pelos serviços públicos. Vamos
dar prioridade aos pobres mais pobres. Atualmente, a máquina
governamental dispõe de meios seguros para fazer essa seleção: as
próprias escolas têm condições de fazer a triagem dos alunos pela
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situação familiar, socioeconômica e pedagógica.
Para ajudarem no processo, temos também as organizações

militares, muito bem-estruturadas para interagir com a comunidade.
Precisamos colocar para funcionar um modelo eficaz de apoio à
criança e ao adolescente, cuidando deles em tempo integral.
Resumindo, vamos tirar o menino da rua e dar meios para que ele
estude e se prepare para ser um cidadão de bem; vamos garantir
comida, não uma só vez, como ocorre atualmente, mas duas vezes
por dia, para que ele tenha a chance de se desenvolver com saúde. E
vamos preencher o seu tempo complementar com atividades sadias,
nos campos do esporte, da arte, da cultura, do lazer e até mesmo do
ensino profissionalizante.

Trata-se de um novo mutirão para dar assistência integral às nossas
crianças, um projeto concebido para ser experimentado em dimensão
reduzida e localizada, para comprovar a sua viabilidade e eficácia pela
simplicidade, pela economia e pela competência funcional.

Assim, mesmo que tenha sua origem numa parcela pequena da
rede pública de ensino estadual, a nossa empreitada conseguirá atrair
a participação e o apoio da sociedade através das empresas
conscientes de sua responsabilidade social e das organizações não
governamentais afins.

É uma ação preventiva que nasce com a finalidade clara de somar-
se a outras iniciativas que visam a contribuir para a melhoria da
segurança pública em nosso Estado, pois procura evitar que nossas
crianças e jovens sejam envolvidos pelos riscos de se tornarem
marginais. É a determinação justa e necessária que precisamos ter
agora se quisermos reduzir a criminalidade no futuro; é a parte que
nos toca na intenção de amenizar a grande crise nacional, que, sem
dúvida, tem muitos campos a merecer a atenção e o empenho de
todos os brasileiros bem-intencionados.

Contamos com a compreensão de todos para a gravidade dessa
questão e solicitamos o apoio de nossos pares para que esta
proposição seja aprovada, de forma que possamos começar, quanto
antes, o trabalho que nos compete fazer em favor de um futuro que é
também de todos nós.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.044/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.488/2004)

Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências

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

Das Disposições Gerais
Art. 1º - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do

usuário dos serviços públicos prestados pelo Estado.
§ 1º - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e

aplicam-se aos serviços públicos prestados:
a) pela administração pública direta, indireta e fundacional;
b) pelos órgãos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
Público, quando no desempenho de função administrativa;

c) por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou
qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato,
convênio, termo de parceria ou instrumento similar.

§ 2º - Esta lei se aplica aos particulares somente no que concerne
ao serviço público delegado nas formas previstas na alínea “c”, do
parágrafo anterior.

Art. 2º - Anualmente o Poder Executivo deverá publicar e divulgar
quadro geral dos serviços públicos prestados pelos órgãos e Poderes
do Estado, especificando os órgãos ou as entidades públicas e
privadas responsáveis por sua realização.

Capítulo II
Dos Direitos dos Usuários

Seção I
Dos Direitos Básicos

Art. 3º - São direitos básicos do usuário dos serviços públicos:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público.

Seção II
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Do Direito à Informação
Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização

exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros

dados necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas,

reclamações ou sugestões;
V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como

interessado;
VI - as decisões proferidas e respectiva motivação, até mesmo

opiniões divergentes, constantes de processo administrativo em que
figure como interessado.

§ 1º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República.

§ 2º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão
administrativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no
órgão oficial, somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo
processo estiver disponível para vista do interessado, na repartição
competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação previsto no art. 4º, o
prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por meio eletrônico;
II - informação computadorizada, sempre que possível;
III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de

serviço;
IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes,

inclusive mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação;
V - programa de informações, integrante do Sistema Mineiro de

Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SIMIDE -, a que se refere o
art. 15;

VI - minutas de contratos-padrão redigidas em termos claros, com
caracteres ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;

VII - sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização
de cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além
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de outros, na forma prevista pela Lei nº 11.751, de 16/1/95;
VIII - informações relativas à composição das taxas e tarifas

cobradas pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário,
em tempo hábil, cobrança por meio de documento contendo os dados
necessários à exata compreensão da extensão do serviço prestado;

IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações
quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir
acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos
por parte do contribuinte.

Seção III
Do Direito à Qualidade do Serviço

Art. 6º - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa
qualidade.

Art. 7º - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos
e prestadores de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a

idosos, grávidas, doentes e deficientes físicos;
III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;
IV - racionalização na prestação de serviços;
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o

bom atendimento do usuário;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos

usuários;
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista

dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e
adequadas ao serviço ou atendimento;

XI - observância dos códigos de ética aplicáveis às várias categorias
de agentes públicos.

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de
programas de capacitação gerencial e tecnológica, na área de
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recursos humanos, aliados à utilização de equipamentos modernos,
são indispensáveis à boa qualidade do serviço público.

Seção IV
Do Direito ao Controle Adequado do Serviço Público

Art. 8º - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço
público.

§ 1º - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão
instituídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços
públicos no Estado:

a) Ouvidorias;
b) Comissões de Ética.
§ 2º - Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto

a delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere
esta lei, cláusulas ou condições específicas que assegurem a
aplicação do disposto no § 1º deste artigo.

Art. 9º - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades
competentes, até mesmo à Comissão de Ética, visando à:

I - melhoria dos serviços públicos;
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação

dos serviços públicos;
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis

com os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior,

que encaminhará ao Governador do Estado, relatório semestral de
suas atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento
do serviço público.

Art. 10 - Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas,
denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por
infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as
providências cabíveis.

Art. 11 - As Comissões de Ética e as Ouvidorias serão compostas
por representantes dos servidores públicos eleitos por eles
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diretamente.
Capítulo III

Do Processo Administrativo
Seção I

Disposições Gerais
Art. 12 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos

danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a
terceiros e, quando for o caso, ao poder público, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 13 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei obedecerá ao disposto na Lei nº 14.184/2002.

Capítulo IV
Das Sanções

Art. 14 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público
às sanções previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e nos regulamentos das entidades da
administração indireta e fundacional, sem prejuízo de outras de
natureza administrativa, civil ou penal.

Parágrafo único - Para as entidades particulares delegatárias de
serviço público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as
previstas nos respectivos atos de delegação, com base na legislação
vigente.

Capítulo V
Do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos -

SIMIDE
Art. 15 - O Poder Executivo deverá instituir o Sistema Mineiro de

Defesa do Usuário de Serviços Públicos -SIMIDE -, que terá por
objetivo criar e assegurar:

I - canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e
os usuários, a fim de aferir o grau de satisfação destes últimos e
estimular a apresentação de sugestões;

II - programa integral de informação para assegurar ao usuário o
acompanhamento e a fiscalização do serviço público;

III - programa de qualidade adequado que garanta os direitos do
usuário;

IV - programa de educação do usuário, compreendendo a
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elaboração de manuais informativos dos seus direitos, dos
procedimentos disponíveis para o seu exercício e dos órgãos e
endereços para apresentação de queixas e sugestões;

V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VI - mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos,

inclusive contemplando formas de liquidação de obrigações
decorrentes de danos na prestação de serviços públicos;

VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos
representativos de classes ou categorias profissionais para defesa dos
associados;

VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;
IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados.
§ 1º - Os dados colhidos pelo canal de comunicações serão

utilizados na realimentação do programa de informações, com o
objetivo de tornar os serviços mais próximos da expectativa dos
usuários.

§ 2º - O  Sistema  Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços
Públicos - SIMIDE - divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos
contra os quais houve reclamações em relação à sua eficiência,
indicando, a seguir, os resultados dos respectivos processos.

Art. 16 - Integram o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos - SIMIDE -:

I - as Ouvidorias;
II - as Comissões de Ética;
III - uma Comissão de Centralização das Informações dos Serviços

Públicos do Estado de Minas Gerais, com representação dos
usuários, que terá por finalidade sistematizar e controlar todas as
informações relativas aos serviços especificados nesta lei, facilitando
o acesso aos dados colhidos;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de
qualidade do serviço público.

Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos - SIMIDE - atuará de forma integrada com entidades
representativas da sociedade civil.

Capítulo VI
Das Disposições Transitórias
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Art. 16 - As Comissões de Ética e as Ouvidorias terão sua
composição definida em atos regulamentadores a serem baixados, em
suas respectivas esferas administrativas, pelos Chefes do Executivo e
do Ministério Público, no prazo de sessenta dias a contar da
publicação desta lei.

Art. 17 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização das
Informações dos Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, suas
atribuições serão exercidas pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Art. 18 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos
prestados pelo Estado deverá ser feita no prazo de noventa dias
contados da vigência desta lei.

Art. 19 - A implantação do programa de avaliação do serviço público
será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo
de seis meses contados da vigência desta lei.

Art. 20 - Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta proposição tem por inspiração a Lei nº 10.294, de

20/4/99, que foi sancionada pelo Governador Mário Covas, atendendo
a uma antiga reivindicação de toda a população do Estado de São
Paulo.

Ocorre que o problema verificado em São Paulo também é
observado no Estado de Minas Gerais: o cidadão é vítima do mau
atendimento e do descaso daqueles que estão incumbidos da
prestação de serviços públicos.

Nossa intenção não é esgotar nesta proposição todos os
mecanismos que a lei deveria apresentar para proteger o cidadão que
se utiliza de serviços prestados pelo Estado. Ao contrário, nossa
proposta espera estimular o debate nesta Casa acerca de urgente
necessidade de elaborarmos uma legislação que, a exemplo do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor e dos Procons, permita
uma real proteção ao cidadão brasileiro junto aos serviços prestados
pelo Estado ou pelos particulares em regime de delegação. Ademais,
é um mecanismo que permite aos governantes avaliar e acompanhar
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as políticas públicas implementadas em sua gestão.
Um dos projetos estruturadores do Programa Geraes, proposto pelo

Governador Aécio Neves no Plano Plurianual de Ação Governamental
é o Choque de Gestão, que propõe, entre outras medidas, a
construção do Centro Administrativo do Estado e mecanismos de
modernização administrativa. Neste contexto, nossa proposta casa-se
perfeitamente com as propostas de modificações no serviço público,
ao instituir o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços
Públicos - SIMIDE.

Buscamos, portanto, instrumentalizar o cidadão que se dirige ao
serviço público e não encontra a resposta adequada. São denúncias
que morrem nas gavetas, sugestões que não são encaminhadas,
repartições e serviços públicos praticamente desativados, excessiva
burocracia, desinformação e processos parados na justiça.

Acreditamos que a tramitação desta proposição nas comissões
temáticas desta Casa irá, indubitavelmente, enriquecer sobremaneira
as sugestões que ora apresentamos, levando-nos a aprovar, com a
brevidade que a questão exige, uma moderna lei de proteção e defesa
dos usuários dos serviços públicos prestados pelo Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
414/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.045/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.011/2004)

Altera a redação do § 3º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica
de direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 - ....................................
§ 3º - O termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por

objeto social a promoção de saúde gratuita deverá ser aprovado pelo
Conselho Estadual de Saúde, observado o disposto no art. 198 da
Constituição da República e no art. 7º da Lei Federal nº 8.080, de 19
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de setembro de 1990.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta Comissão realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões
foram encaminhadas como propostas de ação legislativa, para
apreciação. A Proposta nº 415/2004, apresentada no Grupo de
Trabalho nº 7 - Planejamento e Gestão -, pretendendo obrigar a que a
qualificação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs - na área da saúde fosse precedida de debate
realizado pelo Conselho Estadual de Saúde, embora não tenha
tomado a forma de Emenda ao PPAG foi acatada, em vista de sua
conveniência, e consubstanciada no projeto de lei em epígrafe.

Trata-se de medida conveniente para o Estado, conjugando-se tanto
com os pressupostos que alicerçam a introdução das OSCIPs em
nossa ordem jurídico-política quanto com o desenho institucional
relativo ao sistema de saúde pública. A qualificação de entidades civis
como organizações de interesse público, com a conseqüente
atribuição a elas de obrigações públicas e prerrogativas, é fenômeno
que se insere em uma perspectiva de ampliação do espaço público,
cuja tutela deixa de ser monopólio estatal e passa a ser partilhada
entre o Estado e a sociedade. Esta ótica também se encontra na raiz
do arranjo institucional em que enquadra o Sistema Único de Saúde -
SUS -, sendo que a atribuição de um papel de realce aos Conselhos
é, neste campo, uma de suas mais autênticas expressões. Assim é
que ao se admitir a qualificação de OSCIPs prestadoras de serviços
de saúde (art. 4º, IV da Lei nº 14.870, de 2003), deve-se, também,
estabelecer que, no processo de qualificação, haja a participação do
Conselho Estadual de Saúde, instância própria para, no âmbito do
SUS, efetivar ações de “accountability”.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007
Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de

caráter desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

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

DOS INCENTIVOS AO DESPORTO
Art. 1º - Até o ano-calendário de 2015, inclusive, poderão ser

deduzidos dos impostos devidos ao Estado de Minas Gerais, previstos
nos arts. 144 e 149 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com
percentuais a serem definidos pelo Executivo Estadual, por meio de
decreto regulamentador, por pessoa física ou por pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, os valores despendidos a título de
patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e
paradesportivos previamente aprovados pelo órgão gestor do
programa.

§ 1º - As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que
trata o “caput” deste artigo para fins de determinação do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.

§ 2º - Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou
reduzem outros benefícios fiscais e deduções em vigor.

§ 3º - Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou
doação em favor de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente,
pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou patrocinador.

§ 4º - Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:
I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular,

administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou
nos 12 (doze) meses anteriores;

II - o cônguge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e
os dependentes do patrocinador, do doador ou dos titulares,
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao
patrocinador ou ao doador, nos termos do inciso I deste parágrafo;

III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que
tenha, como titulares, administradores acionistas ou sócios alguma
das pessoas a que se refere o inciso II deste parágrafo.
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Art. 2º - Os projetos desportivos, em cujo favor serão captados e
direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei,
atenderão a pelo menos uma das seguintes manifestações:

I - desporto educacional;
II - desporto de participação;
III - desporto de rendimento.
§ 1º - Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos

nesta lei os projetos desportivos destinados a promover a inclusão
social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades de
vulnerabilidade social.

§ 2º - É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos
previstos nesta lei para o pagamento de remuneração de atletas
profissionais, nos termos da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, em
qualquer modalidade desportiva.

§ 3º - O proponente não poderá captar, para cada projeto, entre
patrocínio e doação, valor superior ao aprovado pelo órgão gestor, na
forma do art. 4º desta lei.

Art. 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - patrocínio:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de

numerário para a realização de projetos esportivos, com finalidade
promocional e institucional de publicidade;

b) o pagamento de despesas ou a utilização de bens, móveis ou
imóveis, do patrimônio do patrocinador, sem transferência de domínio,
para a realização de projetos esportivos pelo proponente;

II - doação:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de

numerário, bens ou serviços para a realização de projetos esportivos,
desde que não empregados em publicidade, ainda que para
divulgação das atividades objeto do respectivo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingresso para eventos de caráter
esportivo por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes
legais ou a integrantes de comunidades de vulnerabilidade social;

III - patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto
de renda, que apóie projetos aprovados pelo órgão gestor do
programa nos termos do inciso I do “caput” deste artigo;
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IV - doador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de
renda, que apóie projetos aprovados pelo órgão gestor do programa
nos termos do inciso II do “caput” deste artigo;

V - proponente: a pessoa jurídica de direito público, ou de direito
privado com fins não econômicos, de natureza esportiva, que tenha
projetos aprovados nos termos desta lei.

Art. 4º - A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos
apresentados na forma prevista no art. 5º desta lei cabem a uma
comissão técnica vinculada ao órgão gestor do programa, garantindo-
se a participação de representantes governamentais, designados pelo
órgão gestor do programa, e representantes do setor desportivo
mineiro.

Parágrafo único - A composição, a organização e o funcionamento
da comissão serão estipulados e definidos em regulamento.

Art. 5º - Os projetos desportivos e paradesportivos de que trata o art.
1º desta lei serão submetidos ao órgão gestor do sistema,
acompanhados da documentação estabelecida em regulamento e de
orçamento analítico.

§ 1º - A aprovação dos projetos de que trata o “caput” deste artigo
somente terá eficácia após a publicação de ato oficial contendo o título
do projeto aprovado, a instituição responsável, o valor autorizado para
captação e o prazo de validade da autorização.

§ 2º - Os projetos aprovados e executados com recursos desta lei
serão acompanhados e avaliados pelo órgão gestor do programa.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes
dos projetos desportivos e paradesportivos financiados nos termos
desta lei mencionará o apoio institucional , com inserção da Bandeira
de Minas Gerais.

Art. 7º - A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos
incentivos previstos nesta lei fica a cargo do proponente e será
apresentada ao órgão gestor do programa, na forma estabelecida pelo
regulamento.

Art. 8º - O órgão gestor do programa informará à Secretaria de
Estado de Fazenda, até o último dia útil do mês de março, os valores
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correspondentes a doação ou patrocínio, destinados ao apoio direto a
projetos desportivos e paradesportivos, no ano-calendário anterior.

Parágrafo único - As informações de que trata este artigo serão
prestadas na forma e condições a serem estabelecidas pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 9º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda, no âmbito de
suas atribuições, a fiscalização dos incentivos previstos nesta lei.

Art. 10 - Constituem infração aos dispositivos desta lei:
I - receber o patrocinador ou o doador qualquer vantagem financeira

ou material em decorrência do patrocínio ou da doação que com base
nela efetuar;

II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude
ou simulação para utilizar incentivo nela previsto;

III - desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos
projetos dos recursos, bens, valores ou benefícios com base nela
obtidos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade
desportiva beneficiada pelos incentivos nela previstos;

V - descumprir quaisquer das suas disposições ou das estabelecidas
em sua regulamentação.

Art. 11 - As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis, sujeitarão:

I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não
recolhido, além das penalidades e demais acréscimos previstos na
legislação;

II - o infrator ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas)
vezes o valor da vantagem auferida indevidamente, sem prejuízo do
disposto no inciso I do “caput” deste artigo.

Parágrafo único - O proponente é solidariamente responsável por
inadimplência ou irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso
I do “caput” deste artigo.

Art. 12 - Os recursos provenientes de doações ou patrocínios
efetuados nos termos do art. 1º desta lei serão depositados e
movimentados em conta bancária específica, que tenha como titular o
proponente do projeto aprovado pelo órgão gestor do programa.

Parágrafo único - Não são dedutíveis, nos termos desta lei, os
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valores em relação aos quais não se observe o disposto neste artigo.
Art. 13 - Todos os recursos utilizados no apoio direto a projetos

desportivos e paradesportivos previstos nesta lei deverão ser
disponibilizados na rede mundial de computadores.

Parágrafo único - Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo
ainda deverão ser disponibilizados, mensalmente, no sítio do governo
de Minas Gerais, constando sua origem e destinação.

Art. 14 - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 90
dias após sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Objetiva este projeto de lei inserir o nosso Estado em

programa de incentivo ao esporte nos moldes de programa idêntico
adotado pelo governo federal. Nos últimos quatro anos, Minas Gerais
voltou-se tanto para o choque de gestão que os programas sociais
ficaram praticamente esquecidos. Acreditamos que está na hora de
Minas correr atrás do prejuízo, estabelecendo programas visando a
suprir o enorme déficit social do nosso Estado.

A Câmara Federal aprovou lei similar em 2006. A lei federal
aprovada foi encaminhada ao Congresso pelo Presidente Lula,
durante a abertura da II Conferência Nacional do Esporte, e prevê a
renúncia fiscal de parte do imposto de renda devido por pessoas
físicas e jurídicas para que seja usada como investimento em projetos
esportivos. A aprovação consagrou a mobilização de atletas e
dirigentes no Ministério do Esporte e no Congresso Nacional.

A referida lei federal foi desenvolvida nos moldes da Lei Rouanet, lei
de incentivo à cultura, em que pessoas físicas podem doar ou usar
como patrocínio até 6% do imposto devido e pessoas jurídicas -
empresas, clubes sociais, entidades de classe, entre outros - até 4%.
Com a nova lei, o governo brasileiro quer dar início a uma mobilização
que leve a uma nova visão empresarial. Para o Ministro Orlando Silva
Jr., a aprovação desta lei abrirá uma nova perspectiva para o esporte
brasileiro, uma vez que estimula a participação da sociedade no
financiamento do setor. “Esta ação, reivindicação histórica das
lideranças esportivas, amplia e diversifica as fontes de financiamento
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do esporte. Nossa expectativa é que essas novas fontes venham pra
ficar, mantendo a associação com todos os valores positivos que o
esporte ressalta”, afirma Silva Jr.

Seguindo o exemplo nacional, acredito que Minas Gerais também
pode ter sua própria lei, direcionando recursos próprios para incentivar
os atletas mineiros. Com aprovação da Lei Mineira de Incentivo ao
Esporte mais atletas terão condições de estar preparados para
aumentar o número de medalhas e de resultados positivos do Brasil
nas competições que disputarão, reforçando assim a política nacional
de esportes.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 514/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

encaminhado ofício ao Governador do Estado pedindo informações
sobre os gastos mensais que as administrações direta e indireta
despendem com energia elétrica. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 515/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formlada manifestação de regozijo à Banda Dominus por sua
participação nas celebrações da vinda do Papa Bento XVI ao Brasil. (-
À Comissão de Cultura.)

Nº 516/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais pelo transcurso do Dia da Indústria.

Nº 517/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Giobatta Bragagnolo,
Diretor Industrial do Pastifício Santa Amália pelo recebimento do
Mérito Industrial 2007. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 518/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações ao Município de Santa Rita de
Caldas pela liderança no “ranking” mineiro das melhores notas da
rede municipal do ciclo básico de ensino. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 519/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Aguinaldo Diniz Filho,
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Diretor Presidente da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e
Cachoeira, pelo recebimento da homenagem Industrial do Ano 2007,
conferido pela Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 520/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Centro de Documentação
Científica da Associação Médica de Minas Gerais - CDC - AMMG,
pelas comemorações dos seus 10 anos de fundação. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 521/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado, para o fim especifico de
viabilizar a instalação de um campo regional de ensino, pesquisa e
extensão da Uemg no Município de Betim. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 522/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de
Estado de Fazenda pedido escrito de informação acerca da ausência
de regulamentação da Lei nº 15.300, de 9/8/2004.

Nº 523/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe
de Polícia Civil, pedindo-lhes informações sobre quais providências e
procedimentos estão sendo adotados pelas duas corporações para
coibir a violência e o aumento da criminalidade na região da Savassi.

Nº 524/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam seja encaminhado ofício à Delegada Titular
da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, pedindo o envio a
essas Comissões de relato sobre o andamento dos 42 inquéritos de
desaparecimento de mulheres ocorridos na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 525/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, pedindo providências para acompanhar o Processo nº
06.261.757-6. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 526/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam formuladas manifestações de aplauso ao Chefe da Polícia Civil
e ao Secretário de Defesa Social pelo brilhante trabalho realizado pela
Polícia Civil, na pessoa da Delegada Dolores Oliveira Santos e de sua
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equipe, na apuração da morte do trabalhador rural Antônio Joaquim
dos Santos, ocorrido em Guaraciama, em 26/2/2007.

Nº 527/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Superintendente da Polícia Federal, em
Minas Gerais, pedido de providência e cópia das notas taquigráficas
de reunião dessa Comissão realizada em Bocaiúva, em 20/4/2007,
para que se apure responsabilidade da empresa V e M, que, segundo
relato de dirigentes do sindicato dos vigilantes desse Município, obriga
e orienta os vigilantes terceirizados a reprimir invasões.

Nº 528/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Contagem o relatório de visita dessa Comissão à 5ª Delegacia de
Polícia Civil de Contagem, solicitando providências para determinar a
imediata interdição dessa Delegacia, uma vez que a Secretaria de
Defesa Social já anunciou a transferência dos detentos para o
Deoesp, tão logo terminem as obras que lá estão sendo realizadas.

Nº 529/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Prefeita de Contagem, Marília Campos,
pedindo providências, para que se apurem as agressões sofridas por
servidores de saúde e promovidas pela guarda municipal desse
Município.

Nº 530/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social
solicitando providências para se apurar reclamação de que o Ceresp
de Juiz de Fora estaria superlotado e a não-priorização apenas da
transferência de presos da Região Metropolitana para os novos
presídios construídos durante a gestão, incluindo-se nessa unidade
também os estabelecimentos de custódia provisória localizados no
interior do Estado.

Nº 531/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofícios ao Promotor da cidade de Mariana e à
Corregedoria da Polícia Militar pedindo providência para que se apure
a culpa dos guardas municipais envolvidos na agressão à Sra.
Vanessa Isabelli Soldi, conforme documentos anexos.

Nº 532/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Mariana, pedindo
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providência para que se apure a culpa dos guardas municipais
envolvidos na agressão à Sra. Vanessa Isabelli Boldi, conforme laudo
em anexo, promovendo-se o afastamento deles durante a apuração
solicitada.

Nº 533/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Promotor de Justiça da 4ª Vara Criminal
de Contagem, pedindo providência para agilizar a investigação
criminal, em que está envolvido Jurandir Pereira de Oliveira.

Nº 534/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Subsecretário de Administração
Penitenciária, pedindo a reabertura do processo do Sr. Leonardo
Henrique Ferreira, ex-Agente Penitenciário, contratado por intermédio
da Secretária de Estado de Defesa Social, conforme documentos
anexos.

Nº 535/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, pedindo providências para possibilitar a realização de
audiência pública em uma das Comissões desta Casa Legislativa,
para se discutir o fechamento dos mercados distritais de Santa Tereza
e do Cruzeiro.

Nº 536/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social,
encaminhando cópia das notas taquigráficas de reunião da Comissão,
para que sejam tomadas providências para aumentar o efetivo da
PMMG e da Polícia Civil em Montes Claros.

Nº 537/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Montes Claros,
encaminhando cópia das notas taquigráficas de reunião da Comissão
e pedindo a urbanização do Bairro Comunidade Cristo Rei.

Nº 538/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de reunião da
Comissão ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo sejam tomadas
providências para a elaboração de um Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC - entre as autoridades municipais, Polícias Civil e
Militar e órgãos estaduais, com vistas a conter a violação de direitos
humanos e o aumento da criminalidade e da violência na comunidade
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Cristo Rei, bairro de Montes Claros, conforme cópia de proposição
anexa.

Nº 539/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Presidente da Ademg, solicitando-lhes providências para reavaliar a
capacidade de público do Estádio Magalhães Pinto.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta (2), Doutor Viana (2) e Elmiro
Nascimento.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da
rede estadual de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação

de Minas Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger
a saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados
pelos alunos matriculados em sua rede.

Art. 2º - São objetivos do Programa instituído por esta lei:
I - garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que

ele receba informações básicas a respeito de métodos preventivos
nas áreas médica, odontológica, ambiental, de saneamento, de
doenças transmissíveis e outras;

II - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam
para a solução dos problemas diagnosticados, adequados à realidade
de cada escola e da comunidade na qual está inserida;

III - execução dos projetos que forem programados, buscando a
participação da comunidade escolar;

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas.
Art. 3º - O Programa Saúde na Escola compreende os seguintes

conteúdos disciplinares:
I - Higiene e Saúde: noções de higiene corporal, dos alimentos, dos

ambientes escolar, domiciliar, profissional e outros;
II - Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária;
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III - Nutrição e Segurança Alimentar: acompanhamento pondero-
estrutural dos alunos, detectação de casos de desnutrição, educação
alimentar e outros;

IV - Saúde Mental: detectar e encaminhar, quando necessário, os
casos de distúrbios afetivo-comportamentais;

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca
de letras e outros, que possam interferir no processo de
aprendizagem, assegurando avaliações nos casos suspeitos;

VI - Sexualidade e DST: implantação e dinamização do Programa
Afetivo-Sexual, em desenvolvimento em algumas superintendências
regionais de ensino e diretorias regionais de saúde;

VII - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de
deficiências visuais e encaminhar para atendimento pelo Programa de
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde.

VIII - Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico,
qualidade da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e
outros;

IX - Vigilância Epidemiológica: acompanhar a incidência de doenças
infecto-contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo
mecanismos integrados dos órgãos da educação e saúde, para
prevenção, tratamento e ações sanitárias necessárias ao controle de
endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida;

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer
sobre o efeito nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do
tabagismo;

XI - Relações de Consumo: medicamentos, produtos
industrializados, manipulados e alternativos, alimentos naturais e
artificiais e outros;

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização,
comunicação, consumo, relação paciente-médico e outros.

Art. 4º - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução
do Programa, a qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de
Pessoal do Magistério, lotado na escola.

§ 1º - O servidor em exercício da função de Agente de Saúde ficará
sujeito ao regime de trabalho disposto no Título VI da Lei nº 7.109, de
13 de outubro de 1977.
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§ 2º - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde, definirá os meios necessários ao
acompanhamento do Programa e à capacitação permanente dos
Agentes de Saúde.

Art. 5º - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias
com outros órgãos governamentais, com organizações da sociedade
civil e instituições de ensino superior, com vistas a subsidiar a
execução das ações previstas no Programa.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que toda

educação e toda saúde são determinadas na sociedade pelas
condições de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a
produção da vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a
falta de saúde está ligada às carências crônicas da educação que
condenam principalmente a população mais pobre aos males da
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças já
controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário
respeito ao outro.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo
Leonardo Boff, “cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das
relações com a realidade circundante, relações essas que passam
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira
como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um
determinado espaço ecológico”. (In “Saber Cuidar: a Ética do
Humano”. Editora Vozes, 1999.)

PROJETO DE LEI
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:
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Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação é órgão deliberativo,
normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das diretrizes da
educação no âmbito do Estado.

Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação é constituído por vinte e
quatro membros efetivos e doze suplentes, nomeados pelo
Governador do Estado entre pessoas de notório saber e experiência
em matéria de educação, da seguinte forma:

I - 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador;

II - os outros serão escolhidos e nomeados a partir de listas tríplices
a serem elaboradas por representações de segmentos educacionais
do Estado.

§ 1º - A indicação e a nomeação serão específicas para uma das
câmaras: para a Câmara de Educação Superior, dez membros; para a
Câmara de Educação Básica, quatorze membros.

§ 2º - As entidades referidas no inciso II deste artigo serão definidas
em decreto.

Art. 3º - O mandato do Conselheiro é de quatro anos, permitida a
recondução.

Parágrafo único - Ocorrendo perda de mandato, renúncia ou
afastamento definitivo de Conselheiro até cento e vinte dias antes do
término de seu mandato, será convocado o suplente.

Art. 4º - Os atos normativos do Conselho Estadual de Educação
observarão as determinações da Constituição do Estado e as
previstas no art. 2º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,
com nova redação dada pelo art. 4º da Lei Delegada nº 105, de 29 de
janeiro de 2003.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Educação colaborará com a
realização da Conferência Estadual de Educação, a ser promovida a
cada dois anos pelo Poder Executivo.

§ 1º - A Conferência contará com a participação de representante de
todos os segmento educacionais, visando à sociabilização de
experiências, à avaliação da situação educacional e à proposição de
diretrizes para a educação no Estado.

§ 2º - Por decisão do Poder Executivo poderão ser organizadas
conferências extraordinárias.



526

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.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Conselho Estadual de Educação é órgão integrante

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.

PROJETO DE LEI
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 Política Pública de

Assistência Especial às parturientes cujos filhos recém-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 Pública de Assistência Especial às parturientes
cujos filhos apresentarem qualquer tipo de deficiência terá como
diretrizes:

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

II - tratamento psicológico às parturientes em razão da deficiência ou
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patologia dos recém-nascidos;
III - fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas,

especializadas na assistência aos 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, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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. Em
face do exposto e devido ao elevado cunho social da proposição,
conto com apoio dos nobres pares.

PROJETO DE LEI
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 a contratar com possuidores de
boa-fé a fim de proceder a sua regularização.
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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 q ue 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, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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 da
tranqüilidade para educar seus filhos e para 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
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.
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Diante dos diversos e numerosos casos de inadimplência e da
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.

PROJETO DE LEI
Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando para os

riscos do uso de drogas em boates e casas noturnas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes, nas boates e nas casas

noturnas, em locais visíveis, alertando para os riscos decorrentes do
uso de drogas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º sujeitará o infrator
ao pagamento de multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei após a sua
publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Sabemos que existe legislação pertinente às drogas em

leis e decretos. Há também projetos de lei e estudos nas escolas, nas
igrejas, nas associações, bem como trabalhos sobre sua prevenção,
com apoio do Estado, que desenvolve, por sua vez, iniciativas nessa
área. Entretanto, o projeto de lei ora proposto tem como objetivo
alertar sobre o uso das drogas em boates e casas noturnas, visando a
reduzi-lo e a combater esse mal. O “ecstasy”, muito usado entre
adolescentes de classe média, também chamado de “bala”, vem se
tornando a droga preferida em festas e boates, trazendo um mal
irreparável. São comprimidos com símbolos como sorrisos, luas e
marcas famosas. Esses comprimidos não precisam ser vendidos em
bocas-de-fumo, pois são facilmente fornecidos pelos amigos antes ou
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durante as festas. Esta proposta é mais um alerta que pode ser
entendido pelos jovens, evitando-se assim os transtornos familiares,
que são muitos, principalmente o desemprego, que, aliado à droga,
provoca o estado de desespero.

Tendo em vista o cunho social e de saúde da proposição, conto com
sua aprovação pelos nobres pares.

PROJETO DE LEI
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. 1° - Esta lei estabelece a Política Estadual d a 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,
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com limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades
adaptativas como:

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
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internacionais para a implementação desta política;
VII - viabilizar a participação de pessoas com deficiência na

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:
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a) até cem vagas, uma por vinte e cinco, ou fração;
b) de cento e uma a trezentas vagas, quatro pelas cem primeiras,

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 de no mínimo 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 braile;

VI - os elevadores terão suas portas de entrada e botões internos e
externos marcados em braile, 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
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instituição credenciados.
§ 2º - Será considerada violação dos direitos humanos a restrição do

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 braile,
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 - 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. 13 - 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. 14 - 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
prevenção de deficiência;

II - desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas
técnicas para a pessoa com deficiência;
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III - especialização de recursos humanos em acessibilidade e
comunicação.

Art. 15 - 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. 16 - 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. 17 - 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. 18 - 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, sejam organizações
não governamentais.

Art. 19 - 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
desenvolvimento de programas para tratamento adequado aos
acidentados;

III - implantação e implementação no Sistema Único de Saúde –
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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 desta 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. 20 - 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 a uma vida socialmente
participativa ou produtiva.

§ 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 -
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no seu contexto social, com independência, autonomia e melhoria da
qualidade de vida.

Art. 21 - 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. 22 - 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. 23 - 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
Pública de Assistência Social e submetidas ao controle do Conselho
Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual de Pessoa
Portadora de Deficiência.
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Art. 24 - 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. 25 - As ações no âmbito da Assistência Social visarão
prioritariamente às crianças e aos adolescentes, assegurando a
participação de sua família;

Art. 26 - 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
deficiência beneficiárias da Política Estadual de Assistência Social.

Art. 27 - Fica assegurada, no Sistema Estadual de Ensino, a
inclusão escolar de crianças, jovens e adultos portadores de
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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. 28 - 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. 29 - 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. 30 - 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 a 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 deste 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
classificação.

Art. 31 - Compete ao poder público estadual criar, manter e
implementar serviços de habilitação e reabilitação profissionais, bem
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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. 32 - 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. 33 - 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

com deficiência;
III - incentivar as práticas desportivas formal e não formal, como

direito de cada um, e o lazer como forma de promoção social;
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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 mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras
acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

Art. 34 - 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. 35 - 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. 36 - O Poder Executivo poderá conceder incentivo à empresa
privada que se dispuser a contribuir para a adaptação de praças e
para a promoção de programas e eventos esportivos voltados para a
pessoa portadora de deficiência.

Art. 37 - 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.

Art. 38 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
para o atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 39 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,
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no prazo de noventa dias contados da sua publicação.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei em tela 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 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.

REQUERIMENTO
Da Deputada Maria Lúcia Mendonça solicitando seja formulado voto

de congratulações com Dom Geraldo Lyrio Rocha por sua eleição
para o cargo de Presidente da CNBB.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Segurança Pública.
Questão de Ordem

O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, gostaria da
permissão de V. Exa. para falar, por um minuto, antes de o Deputado
Carlos Mosconi fazer seu pronunciamento, para comunicar a presença
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das candidatas a Rainha Nacional do Milho, da candidata do ano
passado, do Sr. Antônio do Valle Ramos, Prefeito Municipal de Patos
de Minas, e do Presidente do sindicato rural. É um prazer muito
grande recebê-los aqui. Eles vieram também convidar os Srs.
Deputados a comparecer à Festa Nacional do Milho.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário de

comitiva da Festa Nacional do Milho, de Patos de Minas, e do Prefeito
Antônio do Valle, bem como do ex-Deputado Marlos Fernandes,
Presidente da MGS, que tomou posse ontem, a quem parabenizamos
e desejamos muito sucesso.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, não vai ser muito fácil fazer o pronunciamento com a
presença da beleza da mulher mineira, das representantes de Patos
de Minas. É uma alegria recebê-las, trazidas pelo Deputado Elmiro
Nascimento e pelo Prefeito da cidade, meu colega na Câmara
Federal, Antônio do Valle, fazendo a promoção muito justa e correta
de sua cidade. Mais uma festa do milho será realizada em Patos de
Minas, de 18 a 27 de maio. Parabéns à comitiva presente e ao
Deputado Elmiro Nascimento, representante daquela cidade nesta
Casa.

Sr. Presidente, antes de entrar no assunto do meu pronunciamento,
gostaria de comunicar que a Comissão de Saúde aprovou hoje um
requerimento, assinado por todos os Deputados da Comissão,
parabenizando o Deputado Sebastião Helvécio pela defesa que fez,
há poucos dias, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
-, sobre financiamento da saúde nos últimos anos em Minas Gerais,
mais especificamente depois da aprovação da Constituição mineira. O
Deputado Sebastião Helvécio, que é um estudioso do assunto, fez um
belíssimo trabalho, defendeu com brilhantismo tese a respeito de um
assunto de interesse de todo o Estado, levantando, com muitos
detalhes e minúcia, as questões e os problemas do financiamento da
saúde em Minas Gerais. Parabenizamos o Deputado Sebastião
Helvécio pelo seu trabalho.
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Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, na última
semana a Comissão de Saúde desta Casa fez uma visita à cidade de
Teófilo Otôni, atendendo a requerimento do Deputado Getúlio Neiva.
Tivemos notícia, na Assembléia, pela imprensa e até em manifestação
de preocupação da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a respeito
do problema de saúde existente naquela cidade.

Consideramos oportuna a nossa ida lá para verificar “in loco” a
dimensão do problema e o que o poder público pode fazer - se é que
há algo a fazer e existe disposição da administração local - para
entender o que está ocorrendo no sistema de saúde dessa cidade e
que afeta não só Teófilo Otôni, mas toda a região.

Fomos muito bem recebidos no aeroporto de Teófilo Otôni pela Sra.
Prefeita, a ex-Deputada Maria José, com toda a sua equipe. Estavam
também presentes o Vereador Norton Neiva, Presidente da Câmara
Municipal de Teófilo Otôni, outros Vereadores e toda a Comissão de
Saúde da Câmara.

Também se encontrava naquele local o Dr. Ivan, representante da
Regional de Saúde, bem como o Dr. Ricardo, representante do
Cosems daquela região. Ele representa vários Municípios que utilizam
o sistema de saúde de Teófilo Otôni. Tivemos uma boa recepção. Em
seguida, fomos à Prefeitura, onde tivemos uma conversa inicial.
Posteriormente, fomos visitar o Hospital Oswaldo Gobira, o pronto-
socorro da cidade de Teófilo Otôni, bem como de toda a região.

Sr. Presidente, na oportunidade visitamos as dependências desse
hospital, conversamos com as pessoas que ali trabalham, o Diretor
Clínico, o chefe de enfermagem e com os pacientes que ali estavam.
Ficou evidente para nós a precariedade da instituição, que está muito
aquém das necessidades de Teófilo Otôni e de toda a região, que,
como disse, também se serve desse hospital.

As acomodações são muito reduzidas, acanhadas e modestas.
Todos os 58 leitos estão desativados para que uma reforma seja feita.
Todavia, após a realização dessa reforma, as condições continuarão
precárias. A sala de recepção é muito acanhada. Conversamos com
alguns pacientes, que demostraram descontentamento e pessimismo
com o sistema de saúde oferecido à população. Tudo isso foi feito
com a presença da administração municipal, dos Vereadores e da
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imprensa.
O Pró-Hosp está providenciando essa reforma, uma espécie de

readequação do local, o que é até discutível. Levaremos essa questão
para a Secretaria estadual, pois ficou a dúvida se essa reforma será
suficiente e de valia para a população.

Em seguida, ouvimos o médico Diretor do hospital, que, de forma
até angustiada, desabafou manifestando toda a sua preocupação com
as dificuldades para tratamento dos pacientes que lá chegavam,
muitos deles em estado grave e que, não podendo ficar no hospital
em razão da falta de leitos, permaneciam em observação por
determinado tempo, precisando ser encaminhados para outra unidade
hospitalar. Muitas vezes isso não acontece com a brevidade
necessária, quando acontece. Há casos de pacientes que ficam sem
solução. Colocado pelo chefe do hospital esse problema que vivem a
todo momento, percebemos a angústia daqueles profissionais e da
administração municipal em conviver com a situação, sem encontrar
solução rápida para a questão.

Posteriormente, Sr. Presidente, após convite dos Vereadores,
dirigimo-nos à Câmara dos Vereadores para uma reunião em que
também estavam presentes a Prefeita e a Secretária de Saúde
interina, Ildete Mota. Todos - a Prefeita, o Presidente da Câmara, o
representante da Comissão de Saúde da Câmara, eu, o representante
da saúde da região, do Cosems - pudemos ali nos manifestar.

A Prefeita, com muita franqueza e objetividade, declarou a sua
dificuldade de gestão. Em uma cidade importante como aquela, tendo
o ex-Secretário de Saúde pedido demissão, a Prefeita convidou outro
médico para que assumisse a Secretaria, mas ele não aceitou. Outros
também foram convidados, mas também se recusaram a assumir o
cargo. Então ela precisou colocar sua Chefe de Gabinete como
Secretária Interina de Saúde do Município. Vejam que situação
complicada.

Além do problema do pronto-atendimento, ou seja, do pronto-
socorro, que é situação muito delicada e angustiante, vimos também
que houve aumento considerável de incidência de casos de dengue
no Município de Teófilo Otôni.

Os representantes da área de saúde alegaram: “A incidência era
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muito baixa, mas agora houve um aumento considerável”. Ou seja, é
como se a incidência tivesse aumentado de forma exagerada.

Hoje a incidência é elevada, mas os técnicos da Secretaria de
Estado de Saúde e do Ministério da Saúde foram lá tentar resolver
essa questão, que é muito preocupante, visto que o número de
equipes do Programa de Saúde da Família - PSF - foi reduzido. Nesse
caso, naturalmente as coisas começam a piorar.

Ouvimos todas as manifestações. Vimos que lá há uma questão de
gestão, que, aliás, foi muito bem exposta pela Prefeita e por sua
auxiliar. Refiro-me à falta de recursos, que, na verdade, não é um
problema apenas de Teófilo Otôni, mas de todo o País. Nas visitas
que fizemos a outras cidades do Estado, bem como nas reuniões de
que participamos, verificamos que o sistema de saúde está
empobrecendo-se dia a dia. Essa é a verdade. No tocante à
capacidade de atendimento à população, o sistema de saúde está
tornando-se cada vez mais ineficiente. No Brasil não se investe em
saúde. Para que aumentar o orçamento da saúde? Apenas para
melhorar o custeio. Já não se fala em fazer investimento. Salvo raras
exceções, não ouvimos, por exemplo, ninguém dizer: “Vamos fazer
um hospital novo; vamos adquirir um equipamento mais moderno”.

Como já ressaltei, o sistema vai empobrecendo-se de maneira
grave, portanto não consegue oferecer o atendimento de que a
população necessita.

Como sabemos, um paciente que entra em um pronto-socorro do
SUS custará para o sistema de saúde pelo menos R$300,00. Essa é a
média, já que ele terá de tomar uma injeção, fazer uma radiografia do
tórax, fazer uma sutura, tomar determinado medicamento, ficar em
observação, etc. No tocante a esse tipo de atendimentos, ele custará
no mínimo R$300,00, mas o SUS não pagará mais que R$40,00. Ora,
quem poderá sobreviver em tal situação? Isso é impossível. Pensa-se:
“Vamos melhorar o sistema, a fim de melhorarmos o atendimento à
população”. Mas como fazer isso? Ao aumentar o atendimento, o
gestor aumentará também o déficit; por isso a situação é
extremamente preocupante.

Sr. Presidente, queria apenas trazer a esta Casa o relato do que
vimos em Teófilo Otôni. Como conseqüência da visita que fizemos à
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referida cidade, realizamos uma reunião hoje, na Comissão de Saúde.
Estamos ultimando um relatório que será levado por todos os
membros da Comissão ao Secretário de Saúde de Minas Gerais, Sr.
Marcus Pestana, com a esperança de o Estado intervir nessa questão
e, em parceria com a administração municipal, minimizar o grave
problema de saúde da cidade de Teófilo Otôni.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos
Mosconi. Quero apenas reiterar algo de que falamos durante a
primeira manifestação que V. Exa. fez nesta Casa. Refiro-me à
expectativa, à esperança que tínhamos em seu trabalho nesta Casa, à
frente da Comissão de Saúde. Já começamos a colher os frutos do
seu trabalho, o que se deve ao conhecimento que tem na área.

V. Exa. faz um relato de algo dramático, porém apresenta
proposições. Deputado Carlos Mosconi, os números apresentados por
V. Exa. são frios, mostram-nos a dimensão do problema que estamos
vivendo. Em Belo Horizonte, bem como na Região Metropolitana, a
situação não é diferente. Esperamos que, tendo em vista o
conhecimento que V. Exa., os demais companheiros da Comissão de
Saúde e os Consultores desta Casa têm, possamos influenciar o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que já se
encontra nesta Casa.

O PPAG virá e, creio, será o momento certo de aproveitarmos seus
conhecimentos e, apesar dos parcos recursos existentes,
influenciarmos em sua organização, a fim de experimentarmos tempos
melhores e garantirmos à população acesso a esse valioso bem.

Parabéns pelo trabalho. Esperamos que, a partir desse relato e do
trabalho realizado pela Comissão de Saúde e por V. Exa. na Casa, a
população de Minas Gerais ganhe. Parabéns e obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado João Leite, eu é que
agradeço suas palavras e seu aparte absolutamente oportuno. A
sugestão de V. Exa. é muito pertinente. Esse talvez seja o caminho
que devamos seguir para melhorar a área da saúde no Estado.

Finalizando, Sr. Presidente, tivemos uma reunião produtiva e
extremamente democrática. Apesar das divergências políticas, que
são absolutamente democráticas e normais, o que sobressaiu muito,
principalmente depois da manifestação na Câmara dos V, foi que as
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questões políticas são naturais e democráticas e fazem parte do jogo
do sistema e prevalecerão; porém, em momentos dessa gravidade, as
questões políticas devem ser deixadas um pouco de lado para que o
interesse da população seja buscado quase que de forma unânime
entre todos as autoridades, independentemente de sua posição ou
conotação partidária. Essa tônica dominou a reunião e lhe deu uma
objetividade muito maior, que poderá trazer boas conseqüências para
o sistema de saúde daquela cidade.

Sr. Presidente, esse é o relato de nossa visita, que considero muito
produtiva, à cidade de Teófilo Otôni. Muito obrigado.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público aqui presente, imprensa e telespectadores que
nos vêem neste momento pela TV Assembléia, ocupamos hoje esta
tribuna para fazer um breve relato sobre uma atividade da qual
participamos, ontem, em minha região, o Noroeste de Minas Gerais, e
também para falar de uma instituição que consideramos - assim como
uma parcela significativa da população brasileira, conforme pesquisas
recentes - manter uma credibilidade muito grande junto à população,
que é o Exército Brasileiro.

Participei ontem, no entroncamento da BR-030, no Noroeste de
Minas, próximo à cidade de Buritis, do início das obras de
pavimentação de um trecho de quase 27km, que ligará a região
Noroeste de Minas definitivamente ao Distrito Federal.

Foi um evento muito concorrido. Tivemos a presença dos
Governadores Aécio Neves, de Minas Gerais, Alcides, do Estado de
Goiás, e Arruda, do Distrito Federal. Desta Casa, estavam presentes,
além de mim, os Deputados Delvito Alves, que também tem sua base
na região, e Gustavo Corrêa, bastante votado e apoiado na região,
além dos Deputados Federais Antônio Andrade e Paulo Abi Ackel.
Havia ainda um grande número de Prefeitos e de Vereadores e
lideranças, dada a importância e o significado dessa obra para a
região Noroeste de Minas.

A produção agrícola da região beira o montante de
R$1.000.000.000,00 por ano.
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Algodão, milho, soja e feijão são os principais produtos escoados
através dessa via, que, no período de chuvas, fica praticamente
intransitável para essa atividade de escoamento da produção. É
preciso ampliar a rota em mais de 120km, passando por Unaí tanto os
insumos que precisam chegar à região quanto a comercialização e o
escoamento da produção. Essa ação se reveste de um caráter muito
interessante.

Estamos na tribuna para relatar a importância desse evento e
ressaltar a necessidade de integração. Três Governadores estão-se
associando para promover uma obra de grande importância para
Minas Gerais, para a região Noroeste de Minas, para o Distrito
Federal e para Goiás. Entendemos que a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno - Ride - foi
concebida para ajudar a promover o desenvolvimento nos Municípios
dos arredores do Distrito Federal, tentando evitar a demanda
crescente e a pressão por serviços públicos, que, infelizmente, só
estão disponíveis na Capital federal para toda essa vasta região, que
é o entorno do Distrito Federal.

Em Minas Gerais, compõem a Ride apenas três Municípios:
Cabeceira Grande, Unaí e Buritis. É preciso retomar essa discussão
para tentar incorporar outros Municípios que, como os três citados,
possuem uma relação histórica, cultural e econômica vinculada à
Capital federal. Há aproximadamente 10, 15 anos, a referência da
comunicação, quer escrita, quer televisiva, era quase do Distrito
Federal.

Chamamos a atenção para o gesto do governo do Distrito Federal,
que aplica nessa obra aproximadamente R$6.000.000,00, enquanto o
governo de Goiás aplica R$3.600.000,00 para garantir a execução
desse asfaltamento de pouco mais de 26km, quase 27km, que
interligará nossa região.

É preciso dizer que toda a operação, desde o planejamento, o
projeto, a logística e a execução, estará a cargo do 9º Batalhão do
Exército. O Exército Brasileiro possui 11 batalhões de engenharia e
construção que atuam em todo o território nacional, mas essa
informação circula pouco. Nos casos de obras dessa natureza,
sempre há parceria, convênio com o DNIT ou com esse Departamento
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associado a governos de Estado, a Prefeituras, a órgãos públicos. No
caso da BR-030, também é assim, a participação do DNIT é decisiva.
Portanto, por se tratar de rodovia federal, o governo federal está
presente, por meio do convênio com o DNIT e por meio da presença
do 9º Batalhão de Engenharia e de Construção.

O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Deputado, o que
presenciamos ontem, no Município de Buritis, foi um grande
entendimento político formulado entre os três Governadores, o
Governador Alcides, de Goiás, o Governador Arruda, do Distrito
Federal, e o nosso Governador Aécio Neves, para tratar de uma
importante infra-estutura para a nossa região.

Gostaríamos de destacar e enaltecer a pessoa do nosso
Governador Aécio Neves, visto que ele recentemente autorizou a
pavimentação asfáltica do trecho que liga Unaí a Cabeceira Grande e
Natalândia, Bonfinópolis a Urucuia e Riachinho. São importantes
obras de infra-estruturas, necessárias e básicas ao crescimento de
nossa região. Um expoente no setor do agronegócio.

A região do Noroeste de Minas está feliz, contente e em festa pela
forte atuação do nosso Governador, já que a sua ação política só vem
fortalecer, naturalmente, a economia da nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Perfeito.
O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Meu caro colega

Deputado Almir Paraca, apenas gostaria de parabenizar V. Exa. pelo
pronunciamento que vem fazendo na tarde de hoje. Ontem, eu, V.
Exa., o Deputado Delvito Alves e os Deputados Federais Antônio
Andrade e Paulo Abi-Ackel estivemos na cidade de Buritis, cidade da
qual sou o Deputado majoritário. Foi muito bem colocado pelo
Governador Aécio Neves, na manhã de ontem, que não estávamos
em busca de agremiação partidária, pois ali se encontravam reunidos
homens públicos sérios, que têm preocupação com a coisa pública.
Mais que isso, homens públicos que têm buscado diminuir as
dificuldades das populações dos respectivos Estados. Estivemos
reunidos em Buritis, ao lado do nosso Governador, do Governador
Arruda, do Distrito Federal, e do Governador Alcides, de Goiás, para
reiniciar as obras de pavimentação da ligação de Buritis com a zona
do Distrito Federal.
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Tenho a certeza, Deputado Almir Paraca, V. Exa. que muito tem
lutado pelo Noroeste de Minas, de que, no que depender do nosso
Governador Aécio Neves, ou seja, no que estiver ao alcance do seu
governo, ele não medirá esforços, assim como nós, Deputados, para
fazer com que parte dessa região, que é rica e produz, possa escoar a
sua produção.

Era esse o meu registro. Também gostaria de parabenizar o Prefeito
Gilcleber, de Alpercata, que se encontra nas galerias desta Casa, e
também de agradecer-lhe. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Entendemos, como os nobres
Deputados Gustavo Corrêa e Delvito Alves, a importância das ações
do governo do Estado na nossa região e, em particular, do programa
Pró-Acesso. É preciso dizer que o Pró-Acesso não vai contemplar
uma série de interligações entre as cidades da nossa região. Assim,
precisamos pensar num esforço de negociação, de sensibilização,
para que a intervenção não fique exclusivamente no que está
programado para o referido programa, já que ele precisa ser estendido
a fim de garantir, efetivamente, a interligação asfáltica de todos os
Municípios da região Noroeste. A carência é tão grande que essa obra
de quase 30Km da BR-030 foi retomada no ano passado, já que
estava paralisada por falta de recursos. Faz 30 anos que esse trecho
vem sendo reivindicado. Trata-se de uma luta muito grande de todas
as lideranças da região.

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de retomar
essa informação que evidencia uma certa timidez institucional do
Exército brasileiro em divulgar suas ações, particularmente essas de
engenharia de construção, que ocorrem em todo o território nacional.
Agora, com as obras do PAC, obras grandes de infra-estrutura que
estão sendo feitas em todo o País, e com a revitalização e
modernização da frota desses batalhões do Exército brasileiro, que
trabalham com engenharia logística e de construção, a capacidade de
intervenção e atuação do Exército foi ampliada, o que vai contribuir,
de forma decisiva, para obras de infra-estrutura, muitas delas
previstas e contempladas no PAC.

A força de trabalho da operação na região de Buritis, na BR-030, é
composta de equipamentos e veículos, cujo número perfaz uma



552

centena, e quase 150 trabalhadores contratados pelo Exército, além
de oficiais.

Para finalizar, gostaria de cumprimentar os Deputados que
compareceram àquela solenidade, incluindo os Governadores, e
chamar a atenção, mais uma vez, para a importância desse gesto de
solidariedade dos governos do Distrito Federal e de Goiás ao Estado
de Minas Gerais, ao investirem uma quantia que ultrapassa
R$8.000.000,00. Além disso, contamos com o trabalho do Exército
brasileiro para ajudar a atender à grande necessidade do Noroeste de
Minas e do próprio Estado de escoar seus produtos e interligar
efetivamente essa vasta região à Capital Federal. Muito obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas. Cumprimento o Deputado Almir Paraca
pelo seu pronunciamento nesta tarde, em que o Noroeste mineiro é
assunto.

Contamos com a visita e cumprimentamos o colega Marlos
Fernandes, que esteve conosco na última legislatura, o Prefeito de
Patos de Minas, Antônio do Valle, e a delegação do Fenamilho.

Sr. Presidente, nesses dois ou três meses, acompanhei vários
pronunciamentos a respeito de avaliações do desempenho da
Prefeitura de Belo Horizonte, conduzida pelo Partido dos
Trabalhadores desde 1993. Como o tempo para apartes é muito
reduzido, e muitas vezes essa prática interrompe a lógica de
raciocínio do orador, evitei fazer comentários utópicos. Hoje, em
virtude da importância da Capital nos cenários estadual e nacional,
venho aqui para fazer algumas observações.

Demonstro minha total discordância das avaliações negativas do
desempenho da Prefeitura e, particularmente, do nosso Prefeito
Fernando Pimentel, por alguns de colegas desta Casa. É evidente que
esta é a Casa da pluralidade de opiniões. Apresentarei não apenas
números, mas, com visão generalizada, mostrarei resultados de
pesquisas de opinião pública.

Recente pesquisa demonstrou que Fernando Pimentel é o Prefeito
que recebeu melhor avaliação na região Sudeste. A Prefeitura de Belo
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Horizonte apresenta índices de aprovação superiores a praticamente
todas as capitais brasileiras. Portanto, o povo aprova a gestão do
Prefeito Fernando Pimentel.

Recentemente o Ministério da Educação soltou o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, que mede a qualidade
do desempenho educacional das Capitais. Belo Horizonte é a 2ª
Capital mais bem avaliada em qualidade de educação.

Fiquei surpreso com esse resultado, porque, antes mesmo do
Fundeb, Belo Horizonte já investia muito em educação infantil. Além
disso, apóia as creches conveniadas há muitos anos, abriu as
Unidades Municipais de Educação Infantil - Umeis - e ampliou o
atendimento na área da educação infantil.

No início do ano, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o Programa
de Educação Integrada. Esta Capital brasileira é vanguarda no
atendimento, no horário chamado contraturno, extra-escolar, numa
parceria com entidades comunitárias, paróquias, igrejas,
universidades e faculdades. Todavia, não somente na área da
educação. Hoje Belo Horizonte é referência do Sistema Único da
Assistência Social - Suas -, da sua implantação. A Sra. Rosilene
Rocha, Secretária Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte,
uma das mais competentes gestoras públicas do nosso país, integra o
Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social. Na
área da saúde, o Sr. Helvécio Magalhães, nosso Secretário de Saúde,
é o coordenador nacional do Colegiado Nacional de Secretários
Municipais de Saúde. A Sra. Maria do Pilar, nossa Secretária de
Educação, preside a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação.

Belo Horizonte hoje é vanguarda das políticas públicas sociais em
nosso país, e seu índice de atendimento do Bolsa-Família é o maior
do Brasil em relação às famílias que deveriam receber, não por
protecionismo do Ministro Patrus, que, aliás, tem o maior carinho por
esta cidade, mas sim porque esta é a Capital mais preparada do ponto
de vista do cadastro e das condicionalidades. Hoje é reconhecida
internacionalmente pelo modelo de administração democrática,
principalmente por meio do Orçamento Participativo. Mais de mil obras
foram aprovadas na cidades por meio do Orçamento Participativo e



554

das assembléias populares. Agora já temos a experiência do
Orçamento Participativo Digital, em que o cidadão nem sequer precisa
sair de casa para opinar sobre obras prioritárias na sua região de
moradia.

Poderíamos falar também sobre a política de abastecimento, os
restaurantes populares, com refeição a R$1,00. Lembro-me aqui,
integrando o governo do ex-Prefeito Patrus Ananias, da reabertura do
restaurante popular no dia 11/7/94, com refeições a R$1,00; aliás,
esse preço é mantido até hoje. Foi construído um novo restaurante
popular na região hospitalar, cozinhas comunitárias, obras
estruturantes, como de revitalização da Lagoa da Pampulha e de
duplicação da Av. Antônio Carlos.

Em razão desse empenho da Prefeitura e do trabalho sério realizado
há tantos anos, houve condições de transformar a Capital num
verdadeiro canteiro de obras, aliás, não somente obras grandiosas,
mas sim obras como o Vila Viva, na Serra, na Vila Nossa Senhora de
Fátima, que reflete uma preocupação com a intervenção urbana e a
qualidade de vida dos mais pobres.

Belo Horizonte tem um banco de projetos a serem apresentados ao
governo federal. Sob a égide do PAC, Belo Horizonte é a Capital que
tem mais projetos prontos. Se depender do Prefeito Pimentel, Belo
Horizonte vai ficar com todos os recursos de tantos projetos bem-
feitos e exitosos. Sabemos que a agilização do PAC depende de bons
projetos apresentados pelas Prefeituras. Essa construção em Belo
Horizonte é da cidade, dos movimentos sociais, dos partidos aliados,
tendo o PT como grande referência.

O governo do PT, em Belo Horizonte, é um governo aprovado pela
população. Começou com o ex-Prefeito Patrus Ananias, teve
seqüência com o querido ex-Prefeito Célio de Castro e, há alguns
anos, com a competência do Prefeito Fernando Pimentel. Uma cidade
que vem sendo governada por Patrus Ananias, por Célio de Castro,
por Fernando Pimentel, tendo como grande referência o PT,
apresenta ao País experiências inovadoras e ainda vem recebendo
críticas, isso é incompreensível. Não entendo as críticas feitas aqui ao
PT e ao Prefeito Fernando Pimentel. A cidade aprova o governo
petista desde 1993. Não é por outro motivo que estamos
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sucessivamente tendo o referendo do apoio popular nas urnas desde
aquela época. Como disse, essa é uma construção da cidade, dos
delegados do Orçamento Participativo, dos funcionários públicos da
Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho orgulho de ser funcionário público
da Prefeitura de Belo Horizonte. Sou assistente social. Infelizmente a
Lei Orgânica do Município me impede de exercer meu mandato e
continuar ocupando meu cargo na Prefeitura. Caso contrário, estaria
nas vilas de Belo Horizonte, em um dos Centros de Referência da
Assistência Social, trabalhando na implantação do Suas em Belo
Horizonte, que é modelo. Temos o modelo nacional de segurança
alimentar, de assistência social, de transferência de renda, que
começou em Belo Horizonte em 1993, quando Patrus era Prefeito,
Luiz Dulci, Secretário do governo; Pimentel, Secretário de Fazenda;
Maurício Borges, Secretário de Planejamento; nossa saudosa Regina
Nabuco, Secretária de Abastecimento, e eu coordenava a área de
desenvolvimento social e geração de renda. Essa é uma construção
que vem de anos.

É lógico que a cidade ainda tem carências; é lógico que a Prefeitura
não acerta em tudo. Eu mesmo já me posicionei aqui. Penso ser um
equívoco transformar o Mercado Distrital de Santa Teresa em Quartel
General da Guarda Municipal, porque aquele espaço tem outra
vocação. Acredito que alguns assessores do Prefeito estão
equivocados, mas isso faz parte da gestão pública. Hoje o governo do
Prefeito Fernando Pimentel é o mais bem-avaliado do País. Quem
critica está na contramão da opinião pública de Belo Horizonte. O PT,
em Belo Horizonte, demonstra outra coisa, demonstra capacidade de
diálogo. Muitas pessoas vêem a relação do Prefeito Fernando
Pimentel com o Governador Aécio Neves como um demérito, um
desprestígio do PT. Pelo contrário, essa é uma conquista do PT, que
governa de maneira republicana.

O governo Lula repassa recursos para Municípios e Estados,
independentemente de serem governados pelo partido A, B ou C. A
disputa partidária ou eleitoral fica no dia da eleição, depois de
encerrado o resultado. Após o resultado eleitoral, temos de ter
integração político-administrativa. Belo Horizonte ganha com isso,
porque o Presidente Lula tem um compromisso com a cidade. A
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relação de parceria da Prefeitura com o governo estadual também é
boa para nossa Capital, pois temos aí a Linha Verde, o Boulevard, a
obra da Antônio Carlos e outras políticas públicas. É importante que
Belo Horizonte receba recursos do governo do Estado, até porque
ficou muito tempo esquecida. É fundamental que Minas Gerais receba
recursos federais.

Essa é uma característica de governar do PT: o PT governa com
responsabilidade, civilidade, diálogo e sensibilidade social.

Queria aqui, de maneira veemente, rechaçar - apesar de respeitá-
las, dentro do espírito democrático - as críticas infundadas contra o PT
e o Prefeito Fernando Pimentel e sua equipe, aqui às vezes
relacionadas por Deputados que hoje fazem oposição à linha política
hegemônica da Prefeitura de Belo Horizonte.

Deixo aqui esse registro em nome da história, estendendo nosso
reconhecimento aos ex-Prefeitos Célio de Castro e Patrus Ananias,
aos funcionários dedicados da Prefeitura e ao atual Prefeito, Fernando
Pimentel, o melhor Prefeito entre os das Capitais brasileiras. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, Vereadores que nos visitam nesta semana em
decorrência do congresso da Associação Mineira dos Municípios,
Prefeitos, telespectadores da TV Assembléia, servidores da Casa. (-
Lê:)

Estamos vivendo, nesta tarde, um momento importante para a Pátria
brasileira, com a recepção de Sua Santidade o Papa Bento XVI.
Partilhamos, pois, a reflexão a que somos chamados nesse tempo de
comunhão do povo de Deus congregado em torno do Santo Padre.

Na verdade, a hora nos impõe uma análise mais detida da razão
humana e de sua necessidade de relacionamento com o Criador, o
que nos faz considerar alguns aspectos de nossa realidade que
reclamam de nós uma postura firme e determinada em defesa da vida
e da dignidade humana. O homem vive dias de inquietação, de
incertezas e de profunda dor. O medo, a violência, a insegurança, as
crises e os conflitos, a ausência de paz e a incredulidade são marcas
de nossa sociedade contemporânea.

Nada disso, porém, é pior do que a indiferença e o descaso com a
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dor do próximo, revelados na incapacidade de se indignar e de
avançar para além da solidariedade momentânea ou do gesto
mecânico. Causa perplexidade o fato de as manifestações e os atos
convocados por entidades já não serem capazes de mobilizar
razoável número de pessoas, a não ser aquelas mais diretamente
atingidas pela violência.

É nesse ambiente, sim, que tanto carece da prática da fraternidade e
do amor ao próximo, que chega entre nós, em missão de paz, como
sementeiro da paz e do amor, o Papa Bento XVI.

O Pontífice estará no Brasil, entre nós, no chão brasileiro, para a
abertura da V Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do
Caribe, um dos encontros mais importantes da Igreja Católica deste
continente. Mas também irá promover um dos eventos mais
esperados pelos fiéis, e que marcará a história religiosa de nosso
país, pelo seu caráter inédito, que é a canonização de Frei Galvão, o
primeiro santo nascido em território brasileiro. É um momento, pois,
que nos convida a todos para exercitar a fé, o amor e a comunhão,
como sentimentos e atitudes capazes de responder aos clamores de
uma sociedade que precisa orientar a sua conduta pela luz do
Evangelho.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, atendendo a nosso
requerimento, designou uma Comissão Representativa que participará
das celebrações oficiadas pelo Papa Bento XVI, no dia 11 de maio, na
cidade de São Paulo.

Nessa ocasião, iremos transmitir a mensagem de boas-vindas do
povo mineiro ao Santo Padre e também rogar por suas bênçãos e a
sua prece aos céus em favor de Minas Gerais e do Brasil.

Nessa unidade de pensamento e comunhão intercessora, iremos
pedir a Deus que ilumine as esferas de decisão do Brasil, para que, a
partir do Presidente Lula, os nossos governantes tenham sabedoria e
discernimento para a aplicação da justiça.

Faremos menção, também, à família mineira e a todo o Brasil, que
tanto precisa de uma direção sábia e consoladora. Deparamos, é bem
verdade, com a desagregação familiar e a conseqüente fragilidade do
estrato social. Mas é exatamente por conta dessa constatação que
precisamos ter coragem para avaliar e buscar, de maneira firme, o
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papel primordial dessa instituição basilar da sociedade mineira.
Essa é uma questão que reputo fundamental e que, infelizmente,

dado o ritmo de nossos dias, das inovações tecnológicas que se
superam, da transformação de valores e de conceitos ditada pela pós-
modernidade, vem sendo sistematicamente tratada em nível
secundário. A educação, por exemplo, é uma das funções de que a
família se tem distanciado. Porém, esta restrição das atribuições da
família, que hoje mais se resume a cumprir o roteiro de um verdadeiro
“centro de consumo”, não pode e nem deveria subtrair-lhe o seu
verdadeiro papel. Na verdade, a família jamais deveria deixar de ser o
ambiente natural de sustentação social do indivíduo, propiciando-lhe
as condições favoráveis ao desenvolvimento da formação moral e
espiritual tão importante para os nossos filhos e para toda nossa prole.

Diante dessa realidade, encontrei em um artigo da lavra de D.
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, publicado no jornal “Estado de Minas”, do dia 9/3/2007, sob
o título “O Seguimento de Jesus”, uma resposta contundente e
objetiva para os anseios da alma humana.

Peço vênia para citá-lo:
O seguimento de Jesus Cristo é a iluminação primeira e

insubstituível. Ela aponta o horizonte de busca da novidade que a
Igreja precisa encontrar e viver para estar no mundo como servidora,
anunciando o evangelho da vida, em contraposição a dinâmicas e
opções que estão perpetuando um mundo perverso com os mais
pobres, distanciado de princípios que corrijam os descompassos que
estão, sempre mais, transformando o mundo nesse caos presidido
pela ganância do lucro, a indiferença com o outro, a hegemonia do
individualismo, a arrogância dos endinheirados, a cultura perversa do
prazer, com outros tantos aspectos sentidos por todos na falta de
indicativos norteadores para a construção de uma sociedade mais
justa e solidária.”

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento. Gostaria que o Plenário estivesse cheio para ouvir
palavras tão relevantes no momento da vinda do Papa Bento XVI ao
Brasil. Ele, que é nosso representante, vem como um profeta, ao
entrar em nosso país trazendo toda essa unção, esperança e benção.
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Toda pessoa que deixa seu país, sobretudo com autoridade, e pisa
em solo estrangeiro traz, consigo, essa unção de expulsar o mal, de
trazer a paz e a benção, o que, temos a certeza, será feito pelo Papa
Bento XVI.

Infelizmente a cultura de morte tenta predominar, por meio das
várias tentativas de legalização do aborto, maquiado por uma possível
dificuldade na saúde pública. Estamos à mercê da aprovação dessa
lei. O Papa vem com palavras de vida, de justiça e paz. É uma honra
integrar a comitiva que V. Exa. lidera. Estaremos juntos em várias
ocasiões e eventos, durante a visita do Papa ao Brasil. Esperamos
voltar para a Assembléia Legislativa de Minas com boas notícias e
trazendo a esperança de um Brasil melhor.

Além de sua tradição política, Minas Gerais é marcada, sobretudo,
por sua tradição religiosa, sua tradição de fé. E o povo de fé quer
estar presente nessa ocasião ímpar. Todo o Brasil precisa abrir-se
para acolher a benção que chegará até nós. Parabéns! Estaremos
juntos. Será um prazer representar a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Tenho a certeza
absoluta de que sua presença em nossa comitiva será razão de
orgulho e honra para esta Casa. Por essas razões, não poderíamos
deixar a ocasião em branco. Dentro de poucas horas, o Santo Padre
estará entre nós. Do alto desta tribuna, peço que abençoe Minas
Gerais, o povo de Minas, nossas famílias, em sua visita, que é
aguardada por todo o País e pelo mundo. Milhares de fiéis estão
deixando suas casas para percorrer milhares de quilômetros para,
pelo menos, ouvir de perto a palavra maior do nosso sumo sacerdote.
Serão palavras encorajadoras, num momento em que passamos por
tantas dificuldades e insegurança. Sabemos que sua presença
marcante no chão brasileiro se resumirá apenas em uma coisa: a paz
para o Brasil. Com esse espírito, norteado pelo sentimento maior da
esperança, apresentamos esse requerimento com os olhos voltados à
esperança e a Deus.

Temos certeza de que essa comitiva, representando o povo mineiro,
estará rogando as bênçãos para todos, particularmente para o
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Parlamento mineiro, nosso orgulho. Do alto desta tribuna,
apresentamos as boas-vindas ao Santo Padre, o Papa, e Minas
Gerais acompanhará, passo a passo, sua presença extraordinária e
marcante, aguardada por todos os mineiros e brasileiros dentro do seu
coração. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, telespectadores da TV Assembléia. Ontem fui procurado
pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte.
Deputado Ademir Lucas, tenho em mãos a liminar concedida pelo
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais para que possam tomar
posse os dirigentes do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Belo
Horizonte, pois estão ameaçados de perder o cargo na Prefeitura.
Venceram uma eleição legítima, reconhecida e acompanhada, mas a
ditadura na Prefeitura de Belo Horizonte não permite a contestação. A
ditadura é impressionante, os dirigentes não podem tomar posse no
sindicato.

Eu já vivi essa situação com dois assessores que eram professores
da rede municipal. V. Exa., como Secretário, várias vezes fez isso,
pois é hábito colocar à disposição da Prefeitura um servidor do
Estado, e vice-versa. Meus dois assessores, professores de carreira
na Prefeitura de Belo Horizonte, perderam seus cargos, porque o
Prefeito de Belo Horizonte não os liberou para trabalhar na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Após anos de serviço
dedicados às escolas de Belo Horizonte!

Recentemente, um Diretor de uma escola de Belo Horizonte que, na
última campanha eleitoral, gravou comercial apoiando a aliança que
eu representava recebeu a punição de um mês fora da escola sem
receber pagamento.

É isso que está havendo em Belo Horizonte. Só pode haver um
pensamento, não pode haver oposição. O Sindicato dos Servidores da
Prefeitura de Belo Horizonte precisa recorrer à Justiça para
representar os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é algo
que nem podemos imaginar, mas que estamos vendo ocorrer em
nossa cidade.

Ontem acompanhávamos a grande mobilização para o trabalho da
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Polícia Federal nos “shoppings” populares - a grande armadilha do
PT, que retirou os camelôs das ruas e colocou-os em um lugar onde
pudessem ser explorados por um particular. Descobriu-se que isso dá
tanto dinheiro, que agora querem alugar as lojas para os chineses e
libaneses, que são muito bem-vindos.

Ontem me trouxeram os números, eu os tenho aqui, de antigos
camelôs que hoje são mendigos em Belo Horizonte. Essa é a
verdade. E essa verdade não está sendo apresentada claramente à
população de Belo Horizonte. Isso é democracia? Isso é oportunidade
de participação popular? Só podem participar os que aceitam essas
regras ditatoriais?

Ora, se há algo que para nós é pétreo, que defendemos, é o direito:
o direito à oposição, o direito da Minoria. Fui da Minoria nesta Casa
por quatro anos. A fala, a manifestação, a representação, têm de ser
garantidas. Impedir que servidores representem seus companheiros
no sindicato beira a quê? Então, temos de ter um só pensamento:
apenas o que o PT e o Prefeito Fernando Pimentel querem para Belo
Horizonte. Quem pensar o contrário, se der sorte, consegue uma
liminar na Justiça.

O Diretor de Escola que foi punido, que perdeu o seu salário deste
mês, deverá receber ajuda de seus amigos, que estão indignados,
porque a sua família não terá o salário neste mês. Trata-se de um
Diretor que venceu a eleição na escola, que dedica seu tempo à
educação em Belo Horizonte, e é perseguido dessa maneira só
porque gravou programa eleitoral apoiando um candidato que não era
do PT. Agora essa máquina investe contra esse Diretor de Escola,
investe contra os servidores escolhidos numa eleição, não permitindo
que representem seus colegas.

Lerei a decisão liminar do Juiz. Ele se remete à Lei Orgânica de Belo
Horizonte: “Via do presente mandado de segurança, o impetrante
pretende fazer valer seu direito em manter-se em exercício de
mandato eletivos em qualquer retaliação por parte da administração
municipal” - do PT e do Sr. Fernando Pimentel - “que o notificou para
retorno imediato ao trabalho. Com a inicial, vieram os documentos de
fls. 16 a 94. É o relato. Decido. A Lei Orgânica do Município de Belo
Horizonte, em seu art. 58, traz a seguinte garantia ao servidor: “É livre
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a associação profissional ou sindical dos servidores públicos, nos
termos da Constituição da República. Parágrafo único: É garantida a
liberação do servidor ou empregado público para o exercício de
mandato eletivo em diretoria executiva de entidade sindical, sem
prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu
cargo ou emprego, exceto promoção por merecimento”.

Em consulta ao “site” da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
constata-se que está em tramitação o Projeto de Lei nº 993/2006, que
tem por objetivo regulamentar o art. 58 da Lei Orgânica Municipal;
contudo, a restrição imposta às impetrantes não merece guarida”.

A Prefeitura está tentando diminuir para sete o número de
representantes dos servidores públicos. Considera que há servidores
de mais. Não pode ser livre assim. A Prefeitura de Belo Horizonte quer
impedir essa manifestação.

“A duas, porque não cabe à lei ordinária tolher direitos assegurados
pela lei complementar, hierarquicamente superior.”

Não adianta a Prefeitura querer tirar os servidores da diretoria
executiva do sindicato, porque a lei orgânica é maior do que essa lei
que a Prefeitura mandou à Câmara.

“Se o Município crê haja necessidade de regulamentar o art. 58, que
então o faça por iniciativa legislativa de quórum privilegiado, e não por
lei ordinária, mormente quando esta ou seu projeto restringe,
sobremaneira, o comando daquela.

As restrições impostas na notificação aos impetrantes não
encontram eco no bojo da lei complementar.

Aqui reside a relevância do fundamento, posto que um direito
assegurado ao servidor está sendo rechaçado.

Lado outro, do ato impugnado, por certo, pode resultar a ineficácia
da medida, eis que a notificação de fls. 18-19 é peremptória ao
determinar ao servidor o retorno às suas atividades no prazo de um
dia”.

Um dia, Deputado Getúlio Neiva, é o tempo que o Sr. Pimentel quer
determinar para a volta dos servidores e para que eles não
representem seus companheiros, seus colegas, no sindicato.

“Ante o exposto, concedo a liminar para assegurar às impetrantes as
garantias constantes do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Belo
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Horizonte, em toda sua plenitude.
Expeça-se mandado e requisitem-se as informações. Intimem-se.

Belo Horizonte, 4 de maio de 2007. Ricardo Torres Oliveira, Juiz de
Direito”.

Cito até o nome do meritíssimo que fez justiça aos servidores da
Prefeitura de Belo Horizonte.

Encerrando, quero trazer a esta Casa a verdade do que está
acontecendo em Belo Horizonte e que, lamentavelmente, não está na
imprensa. Eles não têm oportunidade de falar, mas aqui podem falar.
Quero ser a voz desses servidores perseguidos pela Prefeitura de
Belo Horizonte, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Prefeito
Fernando Pimentel, que quer massacrar a representação dos
servidores da Prefeitura. 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, a anexação do Projeto de
Lei nº 744/2007, do Deputado Carlos Pimenta, ao Projeto de Lei nº
116/2007, do Deputado André Quintão, por guardarem semelhança
entre si. Sendo assim, vai o Projeto de Lei nº 116/2007 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.

Mesa da Assembléia, 9 de maio de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do Regulamento

Interno da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
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Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce -
Cipe Rio Doce -, vai designar os membros da referida comissão:
efetivo - Deputado José Henrique, PMDB; suplente - Deputado
Adalclever Lopes, PMDB; efetivo - Deputada Rosângela Reis, PV;
suplente - Deputado Juninho Araújo, BSD; efetivo - Deputado Ronaldo
Magalhães, BSD; suplente - Deputado Sebastião Costa, BSD; efetivo -
Deputada Cecília Ferramenta, PT; suplente - Deputado Gustavo
Corrêa, DEM; efetivo - Deputada Elisa Costa, PT; suplente - Deputado
Padre João, PT. Designo.

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 526 a 538/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 539/2007, da Comissão de Segurança Pública. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- O Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação hoje

apresentada pela Comissão de Segurança Pública - aprovação, na
10ª Reunião Ordinária, em 8/5/2007, dos Requerimentos nºs
423/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 462 e 463/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Requerimento do

Deputado Doutor Viana solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.027/2004. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Doutor Viana solicitando o
desarquivamento do Requerimento n° 7.142/2006. A Pr esidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXXII do art.
232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.788/2006. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.849/2004. A Presidência
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defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXXII do art.
232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.146/2005. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXXII do art.
232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento solicitando a
constituição de Comissão de Representação para participar da 49ª
Festa Nacional do Milho - Fenamilho - , a se realizar no período de 19
a 27 de maio do corrente ano. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno e
designa os Deputados Almir Paraca, Chico Uejo, Deiró Marra, Delvito
Alves, Elmiro Nascimento, Fahim Sawan, Hely Tarqüínio e Luiz
Humberto Carneiro para comporem a referida comissão.

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, serei breve, pois sei

que o Deputado Durval Ângelo fará uso da palavra.
Em primeiro lugar, quero dizer que respeito as opiniões aqui

expostas, até porque, conforme já disse, esta Casa é um espaço
democrático. Considerando-se o Deputado que ocupou a tribuna, esse
respeito se multiplica, em virtude de sua história, de sua trajetória
política e do compromisso que tem com Minas e com a cidade de Belo
Horizonte. Entretanto, preciso repor algumas questões. Acredito - não
só eu, mas também os organismos internacionais, a população belo-
horizontina, várias universidades e muitos estudiosos - que Belo
Horizonte vem consolidando-se como a cidade que experimenta um
modelo de gestão altamente democrático.

Gostaria que me apresentassem um Município, uma Capital que
conte tantos conselhos deliberativos em funcionamento e que tenha
orçamento participativo digital, por meio do qual a população aprovou
mais de mil obras. Trata-se de uma cidade que hoje integra a rede de
políticas públicas sociais construída no País. Vou repetir: Belo
Horizonte hoje coordena, por meio de seus gestores, o Colegiado
Nacional de Gestores de Assistência Social, o Colegiado Nacional de
Secretários Municipais de Saúde e a União Nacional de Dirigentes
Municipais de Educação. Faço essas citações para limitar-me apenas
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a alguns exemplos.
Belo Horizonte possui programas, a exemplo do Vila Viva, que é um

modelo de reurbanização ou de urbanização de vilas e favelas. Além
disso, nossa cidade é modelo na implantação do Sistema Único da
Assistência Social, registra o maior número proporcional de
atendimentos do Programa Bolsa-Família e realiza inúmeras obras,
que estão espalhadas pela Capital, o que se deve ao bom convívio
arquitetado entre os governos municipal, estadual e federal. Portanto,
exerce a relação democrática entre os níveis de governo.
Diferentemente do que ocorreu em âmbito estadual - e não por culpa
desse  ou daquele governo, essa é a história do Estado e do
Município -, em Belo Horizonte os servidores municipais têm plano de
carreira e tabela salarial desde a época em que o atual Ministro Patrus
Ananias era Prefeito. Portanto, a nossa Capital avançou muito no que
se refere aos direitos dos servidores.

É claro que a situação dos servidores da Prefeitura, bem como a do
Estado e da União, precisa sempre melhorar. Todavia, gostaria que se
comparassem, por exemplo, os salários dos professores da rede
municipal com os dos professores da rede estadual. Quantos
concursos a Prefeitura de Belo Horizonte realizou? Às vezes, escuto
dizerem aqui: “A Prefeitura está aparelhada”. Formei-me em Serviço
Social em 1987. Estou completando, portanto, 20 anos de formatura.
Dessa época para cá, o governo do Estado não realizou nenhum
concurso na área social, enquanto a Prefeitura os realiza
sistematicamente. Isso sem falar nos planos de carreira e nos salários
proporcionalmente superiores aos pagos pelo Estado. Quem diz isso
não é o Deputado André Quintão, componente da base partidária do
Prefeito Fernando Pimentel, mas a população e a imprensa brasileira
e os institutos de pesquisa. Esse mérito se deve aos servidores
públicos da Prefeitura, ao delegado do orçamento participativo, aos
ex-Prefeitos Célio de Castro e Patrus Ananias e, evidentemente, ao
Prefeito Fernando Pimentel, atualmente um dos gestores mais
competentes do País. Até seus adversários reconhecem isso.

Então, a cidade de Belo Horizonte está com uma grande auto-
estima. É lógico que há problemas variados da história da cidade, da
dívida social, da segurança pública, que extrapola os limites do poder
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público municipal, e eventuais equívocos também que todo governo
comete.

Então, Sr. Presidente, agradeço a opinião de quem me sucedeu,
mas reitero que Belo Horizonte hoje é exemplo de participação
democrática e de políticas públicas sociais em Capitais do País.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, lamento que o tempo foi
usado, mas não foram contestadas as provas que trouxemos da
perseguição do Prefeito Fernando Pimentel aos servidores municipais.
Não foi contestado também que nossa cidade tem mais de
R$1.000.000.000,00 de gastos com terceirizados, e não com os
concursados.

Interessante que Belo Horizonte criou uma Guarda Municipal, que
tem Estado-Maior. É a nova PM em Belo Horizonte. É para caber
muita gente nesse Estado-Maior da guarda do Prefeito. Não foi
contestado ainda que um Diretor de escola, professor de carreira da
Prefeitura de Belo Horizonte, que fez sua manifestação democrática
ao apoiar um candidato na última eleição, foi condenado agora a não
receber salário. A mão pesada do Prefeito atingiu esse professor que
tem uma posição diferente. Ele não receberá salário neste mês. Isso
não foi contestado.

Não vejo motivo para comemorar que Belo Horizonte é a cidade que
mais recebe Bolsa-Família. Gostaria que a minha cidade
comemorasse menos de um dígito no desemprego, que criasse
emprego, desse oportunidade para os jovens, que não tivéssemos
esta situação social em que camelôs, toureiros das ruas, colocados
em “shopping”, estivessem hoje mendigando pelas ruas de Belo
Horizonte, trazendo insegurança para a população. Isso é para
comemorar? Essa situação me traz tristeza.

O que está gerando emprego aqui é a Linha Verde, as obras do
governo do Estado. Lamentavelmente, não adianta repetir as mesmas
coisas, fazendo propaganda. Algumas pessoas não estão à venda e
não aceitam isso. Esse professor ficará sem o seu salário neste mês,
mas não se entregará. Ele continuará sendo oposição à Prefeitura de
Belo Horizonte e ao PT. Ele não aceitará apenas o que está na mídia,
o que se fala com ele ou o que se lhe oferece. Ele não será cooptado.

Não foi contestado ainda o que observou o MM. Juiz de Direito
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Ricardo Torres de Oliveira, que decidiu justamente em favor dos
servidores que querem representar os seus colegas.

Ontem falava com o Presidente do Sindicato dos Servidores da
Prefeitura de Belo Horizonte que, quando o PSDB deixou a Prefeitura
de Belo Horizonte, a SLU, na área da varrição, tinha 20% de
terceirizados, mas hoje tem 80%. Não há como contestar esses
dados. Isso não fará com que me cale, nem o Sindicato, que
defenderá, sim, os seus Diretores, porque eles têm o direito de
representar, na Diretoria Executiva do Sindicato, os seus colegas da
Prefeitura de Belo Horizonte.

Infelizmente, gostaria de ser contestado e ouvir que esse digno
professor, que me apoiou na última eleição, não ficasse sem receber
seu suado salário deste mês por seu suado trabalho numa escola
municipal de Belo Horizonte. É perseguido pelos poderosos da
Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Prefeito Fernando Pimentel.
Gostaria que isso fosse mentira, que não tivesse sido o Juiz a decidir
que eles poderiam representar seus colegas. Gostaria que tivesse
sido a Prefeitura de Belo Horizonte a dar essa garantia, mas não foi.
Na verdade, foi a Justiça que lhes deu isso. Obrigado.

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
servidores desta Casa, telespectadores, farei o caminho inverso dos
Deputados João Leite e André Quintão, que trilharam o caminho da
razão prática, enquanto abordarei temas mais vinculados à questão
da razão pura, lembrando o mestre Kant.

Estamos acompanhando com tristeza o noticiário que envolve
alguns membros do Poder Judiciário. A tristeza se deve ao próprio
espírito da democracia. Só haverá democracia com o fortalecimento
das instituições públicas, em contato permanente com a sociedade.
Somente assim haverá a garantia de avanço e a garantia de que os
direitos sejam respeitados na sociedade.

Toda essa discussão leva a algumas ilações dos setores da
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sociedade, de setores da própria imprensa, e considero isso perigoso
para o próprio processo democrático. Algumas ilações tentam
generalizar colocando o Poder Judiciário como a bola da vez, apesar
de sabermos que toda e qualquer generalização é burra, pois fere o
bom-senso e a atitude reflexiva, necessária a todo ser humano.
Todavia, vejo que há um objetivo por trás disso.

Há dois anos, ocupei esta tribuna para mostrar o que relatórios do
Banco Mundial e do Consenso de Washington pensavam sobre o
Poder Judiciário na América. Li esse relatório e, posteriormente,
publiquei meu discurso em um livro de nossa autoria: “Palavras e
Hiatos”, em que destaco claramente que os ideólogos do
neoliberalismo viam no Judiciário um empecilho para a implementação
das políticas neoliberais no Brasil. Não é à toa que, numa das
cláusulas da Alca, se não me engano a cláusula 12 ou 13, tirava-se
todo o poder de decisão dos países membros da Alca de seu
Judiciário originário dos países da América Latina, e levavam a
decisão, o foro para definição em Nova Iorque, mostrando claramente
que aos ideólogos do neoliberalismo não interessava ter esse poder
de decisão nos Judiciários locais. Como democrata, como cidadãos e
cidadãs contrários a esse novo tipo de colonialismo denominado Área
de Livre Comércio das Américas, temos de, no mínimo, suspeitar
dessa questão.

Por que o Poder Judiciário era visto como um entrave à adoção de
políticas neoliberais? Sabemos que o neoliberalismo se caracteriza
por esse horror, a que todos nós assistimos, de exclusão econômica e
social. Também sabemos que o neoliberalismo representa a
maximização do lucro da mais-valia e, ao mesmo tempo, o
atrofiamento do Estado, porque a tese defendida pelo neoliberalismo
era o Estado mínimo.

Pensei muito se ocupava a tribuna nesta tarde, até pela polêmica
que o tema trazia, mas resolvi ocupá-la trazendo ao conhecimento da
Assembléia Legislativa um artigo do Juiz Luiz Guilherme Marques,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Juiz de Fora, sob o provocante
título “Como os Juízes são realmente”, ele externou o seu
posicionamento. Não conheço esse Juiz, mas obtive informações bem
representativas dele.
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O pensamento desse Juiz representa uma reflexão pontual e
importante, mas por que é importante pensar e refletir? Um dos pais
da filosofia, Sócrates, no Século V a.C., em Atenas, já nos dizia que o
que nos caracteriza na racionalidade, como ser humano, é a reflexão.
Somos aquilo que refletimos. A necessidade do homem de pensar
coincide com a necessidade do exercício da filosofia.

Passarei a ler e a comentar alguns trechos desse artigo do Juiz Luiz
Guilherme Marques. (- Lê:)

“A recente avalancha de informações distorcidas sobre o Judiciário
quase que obriga os magistrados a esclarecerem às pessoas em geral
sobre como somos e o que se pode esperar de nós”. Ele está-se
referindo ao Juiz.

É interessante que, de forma didática, os termos vão sendo
trabalhados no artigo.

“Em www.pensador.info/autor/françois-rabelais, encontrei uma
referência simples e direta a François Rabelais:

“François Rabelais (La Devinière, perto de Chinon, França,
aproximadamente 1494 - Paris, 9 de abril de 1553) foi um escritor
francês do Renascimento. Rabelais é o modelo perfeito do humanista
do Renascimento, que lutava, com entusiasmo, para esquecer a
influência do pensamento da Idade Média, inspirando-se nos ideais
filosóficos e da antigüidade clássica.’

Desse texto, extraio dois pontos para breves comentários:
1 - O modelo perfeito do humanista do Renascimento;
2 - lutava, com entusiasmo, para esquecer a influência do

pensamento da Idade Média.
Quanto ao item 1, o humanismo renascentista foi uma corrente

cultural que surgiu na Europa no final da Idade Média e que procurou
despertar as pessoas para o conhecimento de si próprias e do mundo
que as cercava.

Quanto ao item 2, deve-se esclarecer que o pensamento medieval
foi dominado pela ditadura religiosa, que impediu o progresso da
civilização européia por cerca de oito séculos, com incalculáveis
prejuízos para a humanidade.

Pois bem, Rabelais e milhares de outros europeus esclarecidos
mudaram a triste realidade européia daqueles tempos, incentivando o
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desenvolvimento das ciências e trabalhando pela libertação do
pensamento humano das trevas da ignorância, mantida
propositadamente pelos tiranos, que auferiam grandes proveitos com
o clima reinante de desinformação das massas.

A desinformação é uma cegueira terrível.”
Lembramos os pais da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, que

diziam que a falta do pensamento é a falta da reflexão crítica, que é a
cegueira terrível.

Todos nós conhecemos a maravilhosa peça platônica do mito da
caverna, que mostra pessoas acorrentadas, viradas de costas para a
saída da caverna, e condenados amarrados olhando apenas para o
fundo da caverna. É interessante observar que nessa alegoria, nesse
mito da caverna, de Platão, quando uma fogueira é acesa na entrada,
quem está acorrentado só vê vultos de pessoas que passam por fora.
Platão diz que, quando alguém é libertado e sai da escuridão para a
luz do dia, fica como um cego diante da luz.

Os três pais da filosofia grega dos séculos IV e V fazem-nos refletir.
Como diz o Juiz, a desinformação é uma cegueira terrível. Eu diria
que a ausência de pensamento, de capacidade de criticar e filosofar,
cega. A verdadeira filosofia leva-nos à luz.

“Há quem lucre com essa cegueira e procura manter a escravidão
mental das pessoas em todos os tempos. Depois do Renascimento
europeu, outro grande movimento desempenhou papel
importantíssimo no despertamento humano para as grandes reflexões:
o Iluminismo. A respeito desse movimento, esclarece a Wikipédia
(http://pt.wikipedia.org.wiki.ilumismo): ‘O Iluminismo ou esclarecimento
- em alemão, ‘aufklärung’, e, em inglês, ‘enlightenment’ - foi um
movimento e uma revolta ao mesmo tempo intelectual surgido na
segunda metade do século XVIII, o chamado Século das Luzes, que
enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar o universo. Foi
um dos movimentos impulsionadores do capitalismo e da sociedade
moderna. Foi um movimento que obteve grande dinâmica nos países
protestantes, e lenta, porém gradual influência nos países católicos’.

Outros movimentos surgiram posteriormente, mas quero destacar
um dos mais recentes: o Hippismo. Sobre ele diz a referida
enciclopédia (htpp://pt.wikipedia.org.wiki.hippie): ‘Os ‘hippies’ - no
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singular, ‘hippie’ - eram parte do que se convencionou chamar
movimento de contracultura dos anos 60. Adotavam um modo de vida
comunitário ou estilo de vida nômade, negavam o nacionalismo e a
Guerra do Vietnã, abraçavam aspectos de religiões como o Budismo,
o Hinduísmo e/ou religiões das culturas nativas norte-americanas.
Estavam em desacordo com valores tradicionais da classe média
americana e enxergavam o paternalismo governamental, as
corporações industriais e os valores tradicionais como parte de um
Estado único, e que não tinha legitimidade’.

Todos esses movimentos trabalharam inclusive para derrubar uma
das piores aliadas da ignorância: a hipocrisia.”

É importante repetir e destacar isso. Vemos hoje pessoas que se
vestem e se transmutam em vestal da ética, mas o que representaram
no passado? O que fizeram para que a ética fosse desmoralizada
neste país? “O dicionário eletrônico Michaelis define: ‘hipocrisia: s.f.
manifestação de fingidas virtudes, sentimentos bons, devoção
religiosa, compaixão, etc.; fingimento, falsidade.”

Pois bem, feita essa longa introdução, conheçamos melhor os
Juízes. Não se deve querer exigir deles que sejam criaturas sobre-
humanas. Na minha monografia ‘A Justiça e o Direito da Índia’, cito
uma frase de David Annoussamy: ‘Tem-se uma abundante literatura
em sânscrito e tâmul mostrando o perfil do Juiz como era concebido
na Índia antiga. É, antes de tudo, aquele que descobre a verdade’.

Para os indianos antigos, os Juízes deveriam ser então, sobretudo,
descobridores da verdade...

Transplantada essa crença para a realidade forense de hoje, temos
de reconhecer que nem sempre os Juízes conseguem descobrir a
verdade, mesmo porque há testemunhas e partes que mentem e
advogados que procuram obscurecer a verdade em defesa dos seus
clientes, considerando correta essa conduta, pois entendem que o que
interessa é a vitória...

Além de tentar descobrir a verdade, tomar conhecimento da
realidade dos fatos, os Juízes têm de julgar com a maior justiça
possível, ou seja, dar ganho de causa a quem tem razão.

Aí se encontra outra grande questão. Fazer justiça é agir de acordo
com o quê? Com as leis? O que dizer das leis injustas, quais sejam as
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que desrespeitam direitos importantes, como acontece nos regimes
autoritários que já vivemos no Brasil, isso sem contar as leis dos
períodos fascista, da Itália, e nazista, da Alemanha? Os Juízes devem
aplicá-las mesmo assim?”

Surgem-me como lembrança dois acontecimentos bem trágicos. O
primeiro se refere ao período da ditadura militar, quando havia todo
um Judiciário tutelado subordinado à vontade dos Generais de
plantão. A função de descobrir a verdade seria aplicar aquelas leis
injustas ou outra coisa muito importante?

Todos se lembram do caso daquele tratorista na Bahia, em
Salvador, empregado de uma grande firma, que estava em cima de
um trator para derrubar a casa de um cidadão porque o Juiz havia
dado reintegração de posse. Havia uma ordem judicial. Uma lei injusta
em que o lado humano não foi levado em conta. Com todo o aparato
policial presente e a lei mandando derrubar a casa, assistimos pelo
Brasil inteiro ao episódio daquele tratorista, que deve ter visto seu
irmão ou seu parente ou alguém muito próximo ou, quem sabe, o filme
da sua vida naquele homem que chorava com as crianças no colo e
naquela mulher que, às pressas, tentava juntar seus pobres
pertences. Então, isso é que seria justiça?

Os Juízes, com o dever de procurar descobrir a verdade e decidir
com justiça, são transformados num titã de inteligência e força, com a
incumbência de impor suas decisões até a bandidos perigosíssimos,
capitalistas frios e homens do governo, tendo como única arma
somente sua pena.

Realmente, os Juízes não são super-homens nem dotados de
recursos superiores aos das demais pessoas de carne e osso. O Juiz
não tem uma bola de cristal para adivinhar onde está ou não a
verdade e decidir de acordo com ela.

Num universo de milhares de profissionais da magistratura
brasileira, não há como querer que todos sejam idênticos ou nem
sequer, parecidos: cada um tem seu perfil. Aliás, é salutar que assim
seja.

Há algum tempo escrevi um artigo intitulado “Juízes ‘bouche de la
loi’ e Juízes’ ‘à la Paul Magnaud’”, do qual transcrevo os seguintes
parágrafos: “Tenho visto, nestes anos de trabalho no Judiciário, Juízes
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de todos os tipos psicológicos. Observados os dois extremos -
‘bouche de la loi’ e ‘à la Paul Magnaud’ -, existiria uma gradação,
digamos, de 0 a 100. Todavia, excluídas as hipóteses de conduta
absurda, parece-me que a contribuição de cada um é importante. Não
se pode pensar em Juízes ‘bouche de la loi’ ‘versus’ juízes ‘à la Paul
Magnaud’, mas, sim, juízes ‘bouche de la loi’ e juízes ‘à la Paul
Magnaud’.

Desculpem-me a comparação, se parecer imprópria: num time de
futebol tanto valem o goleiro e os jogadores da defesa quanto os do
meio-campo e os atacantes. Imagine-se uma equipe composta
somente por jogadores de defesa ou somente por atacantes.

Pois bem, há Juízes extrovertidos e Juízes introvertidos; Juízes que
lêem muito e Juízes que lêem menos; Juízes que conversam
abertamente sobre seus entendimentos - inclusive antes dos
julgamentos - e Juízes extremamente reservados no desempenho do
seu ofício; Juízes que levam vida reclusa e Juízes que vivem intensa
vida social; Juízes que têm amizade aos advogados e com eles
conversam até sobre processos em andamento e Juízes de quem
ninguém consegue se aproximar”.

Acho importante essa questão. Juízes com abertura, com uma visão
social, e Juízes que simplesmente serão aplicadores da lei. Essa é a
polêmica levantada no texto. É importante termos claro, honestos ou
desonestos, por conversar com um advogado sobre um determinado
processo. Será que queremos, como Platão defende em “A
República”, que o rei filósofo seja um guardião, como se fosse um
monge que se distanciasse do mundo e de todos para ser um bom
rei? A concepção de Platão é interessante, porque surge na Grécia
depois dos períodos áureos, dos 30 anos da idade de ouro de Atenas,
o período em que Atenas foi regida por Péricles, período da
democracia plena de Atenas. Para se ter uma idéia, por uma lei do
período, para uma decisão entrar em vigor, teria que ter a participação
de, no mínimo, 6 mil cidadãos. Na época, 40 mil pessoas eram
consideradas cidadãs e tinham poder de decisão. O período de
Péricles é o período do grande apogeu, das grandes construções, da
cultura, do desenvolvimento das artes e da filosofia. No pós-Péricles,
após os 17 anos de guerra com Esparta e vários anos de guerra com
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a cidade de Tebas, no segundo acordo com Esparta, já no final do
séc. V a.C., Atenas teve que abrir mão da sua idéia imperialista e
derrubar todas as muralhas que protegiam a cidade, passando a ser
governada pelos 30 tiranos. A tirania era considerada, tanto por Platão
como por Aristóteles, a forma mais vil, mais abjeta, mais absurda de
governo. Naquele contexto de degradação moral, de guerras
permanentes, de perda de espaço político de Atenas, Platão imagina
o filósofo rei. O interessante é que aquele guardião não poderia casar-
se, tinha que ser celibatário, não podia ter nenhuma propriedade e
tinha que viver em reclusão, como monge. Alguém imagina o Juiz
como um guardião platônico? E continua o artigo:

“Presumir que um Juiz seja honesto simplesmente por ser avesso ao
contato humano e outro seja desonesto simplesmente por ser amigo
dos advogados é analisar superficialmente”. Dirijo essa reflexão mais
detalhadamente à imprensa. Mas, daqui para a frente, essa é uma
coisa que precisa ser vista. Aquele Juiz que não conversa com
ninguém, que não tem vida social é honesto, e aquele que tem vida
social, que é ser humano, que é um Juiz que realmente se integra à
vida da sociedade, que não é o guardião que fica protegido no Olimpo
dos deuses, pensado na ‘República’, de Platão, é desonesto?

Achar que alguém seja mais preparado que o outro para julgar,
simplesmente porque tenha lido mais livros, é desconhecer que a
perspicácia para descobrir a verdade dos fatos e o bom senso para
decidir com justiça são coisas que os livros não ensinam, e assim por
diante. É necessário que se trate desses assuntos para que as
pessoas não formem juízos equivocados, conduzidas muitas vezes
por articulistas tendenciosos que, sem conhecer a realidade da
magistratura em profundidade, escrevem cheios de empáfia e vazios
de conteúdo”.

Agora tenho que ter muito cuidado para falar sobre filosofia, pois
chegou um filósofo, João Carlos Amaral, que poderá depois contestar
alguma citação que eu tenha feito aqui. Mas essa reflexão, João
Carlos, é muito séria e nos leva a pensar sobre o papel da imprensa
na situação atual. Rui Barbosa dizia que a imprensa livre é o pulmão
da democracia. Evidentemente, ninguém vai querer nenhum tipo de
cerceamento da imprensa, entretanto entendemos que temos que
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pensar em um tripé: a liberdade de informação, a liberdade de
divulgação dessa informação e o interesse público. Não podemos
pensar em apenas um aspecto, pois essa é uma relação dialética e
tem que se equilibrar, de alguma forma, para ficar claro que uma
informação tem que carregar o interesse público. Do contrário,
estaríamos assumindo, no absoluto, as teses iluministas de que não
deve haver nenhum anteparo, nenhum limite à liberdade de imprensa.
Mas, na verdade, deve haver.

E, muitas vezes, os próprios profissionais da imprensa já conhecem
esse limite, até pelo princípio ético. Kant já nos dizia sobre os mínimos
universais necessários para a ética. Se “ethos”, como diziam os
gregos, está ligado aos costumes, às práticas culturais de um
determinado povo, não poderíamos discordar da infibulação
implantada pelo Islã, por ser uma questão de cultura. Não,
discordamos com base neste mínimo universal: a mulher tem direito a
ter prazer. Não há princípio nenhum de liberdade religiosa que nos
faça concordar com isso. Não existe princípio cultural, que nos leve a
concordar que a mulher possa ser vendida por seus pais como
propriedade, como em algumas regiões da Índia, ou que possa ser
morta pela dificuldade de mantê-la, na sociedade indiana, como tem
acontecido. Discordamos disso. Também não se justifica com a
cultura o costume de certa tribo indígena de matar um dos gêmeos em
razão da própria lógica da sobrevivência - se é difícil para um comer, o
que se dirá para dois? Mas não podemos concordar com isso.
Devemos ver claramente que a liberdade de imprensa carrega com o
mesmo peso a questão do princípio ético do interesse público da
notícia.

Aproveito a oportunidade para ler um editorial do “Jornal do Brasil”.
Ele é polêmico. Concordo com alguns de seus itens, pois quem viveu
a ditadura militar sabe o que é essa liberdade. Vejo um jornalista do
jornal “O Tempo” e lembro-me de que esse jornal, no período eleitoral,
foi invadido pela polícia para apreensão de documentos e jornais, de
forma absurda. Temos que pensar essa liberdade, e gostaria de dizer
que nenhum de nós pode concordar com isso. O título do editorial é
“Alerta contra a Violação do Direito”. (- Lê:)

“É preciso lutar contra a banalização do procedimento investigatório.
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O alerta partiu do Ministro Gilmar Mendes, um dos mais respeitados
constitucionalistas do País, em entrevista ao ‘JB’, publicada no último
domingo. Na avaliação do Vice-Presidente do STF, o vazamento
sistemático de interceptações telefônicas, que só podem ocorrer por
ordem judicial, nas investigações e inquéritos sob segredo de justiça,
não é apenas uma ‘grave violação’ de cláusula pétrea constitucional e
do ordenamento legal. Tal prática ‘coloca em xeque o próprio papel do
Judiciário, que é quem autoriza as quebras de sigilo’.

O Ministro é também relator do inquérito sobre a compra fraudulenta
de ambulâncias por meio de emendas ao Orçamento, objeto da CPI
dos Sanguessugas, o qual corre no STF - por envolver parlamentares
-, desde junho do ano passado, sob o mais estrito segredo judicial.
Contudo, nas fases investigatórias iniciais, há sinais de que
integrantes da Polícia Federal e das CPIs dos Sanguessugas e do
‘mensalão’ foram pródigos em promover o vazamento de informações
sigilosas para órgãos de comunicação”.

O interessante é que é para um ou outro órgão: nem todos são
tratados com igualdade. Muitas vezes vamos ver alguma ação da
Polícia Federal, e você tem uma TV que parece a TV oficial da Polícia
Federal. Há um jornal que parece que é o jornal oficial da Polícia
Federal: só ele tem a melhor foto, só ele tem o melhor lance. Então,
que pelo menos se divulgasse para a imprensa toda, que se levasse
para todos os órgãos de imprensa juntos. Discordo disso; só estou
fazendo uma ironia.

“Tal como vem ocorrendo agora no caso da Operação Furacão, em
que magistrados, Delegados e membros do Ministério Público
parecem estar seriamente envolvidos com a máfia dos caça-níqueis.

O Ministro Gilmar Mendes chamou a atenção para a falta de noção
dos parlamentares de que as CPIs têm ‘poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais’ - conforme preconiza a
Constituição, no art. 58, § 3°. Em outras palavras,  um parlamentar
veste provisoriamente a toga de Juiz, quando passa a integrar uma
comissão parlamentar de inquérito.

O alerta vem a calhar no momento em que a Câmara dos
Deputados e o Senado preparam-se para instalar CPIs destinadas a
investigar, a fundo, as causas, as conseqüências e os responsáveis
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pela gravíssima crise no sistema de controle do tráfego aéreo no País.
Por outro lado, Mendes criticou as ‘ações espetaculares’ da Polícia

Federal: ‘Tenho sérias reservas quanto a essas ações policiais
televisadas, anunciadas e tenho realmente sérias dúvidas sobre sua
legitimidade constitucional’. Cabe à Polícia Federal - novamente,
segundo a Constituição, no art. 144, ‘exercer, com exclusividade, as
funções de polícia judiciária da União’. A função da polícia judiciária
não é, portanto, promover “shows”, mas investigar. É dizer, colher os
elementos informativos para o processo criminal, sem que se esqueça
de outro sagrado princípio constitucional: ‘Ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’”.
JB, 2/5/2007”. (“Jornal do Brasil”, 2/5/2007.)

É estranho, Sr. Presidente. Venho aqui fazer este discurso porque
me senti, no ano passado, profundamente injustiçado pela ação do
Poder Judiciário, especialmente da Corte Eleitoral, em Minas Gerais.
Pensei muito em vir aqui. Em nome da verdade, eu tinha de registrar.
Nestes 12 anos em que sou parlamentar, nunca me omiti em relação
a fato nenhum acontecido na sociedade mineira. Eu tinha de me
manifestar, e a melhor forma que encontrei para fazer isso foi
comentando estas duas peças: a primeira, do Juiz Luís Guilherme
Marques, de Juiz de Fora, da 2ª Vara Cível; e a segunda, esse
editorial do “JB” de 2/5/2007. Até para um alerta: muitas vezes, os
próprios Juízes são levados por questões sensacionalistas, por um
clima que é criado na sociedade e muitas vezes se esquecem também
de que eles têm de ter um equilíbrio para descobrirem, como vimos no
modelo de Juízes indianos, a verdade, para encontrarem a verdade.

Faço este discurso, que não considero como de defesa do
Judiciário, mas como uma reflexão para a sociedade. É ridículo
andarmos com muitos colegas Deputados aqui, pelos corredores da
Assembléia, e vários falarem: “Oh! Está todo o mundo sofrendo
escuta. Eu não uso mais celular”. É ridículo chegarmos no meio de
Juízes e Desembargadores, e ver todos em desespero. Parece que
temos um superpoder de investigação na sociedade, onde todos se
tornam suspeitos, quando a máxima constitucional é o contrário: todo
o mundo é inocente. Isso é sentimento de período de ditadura.

Aqui faço uma reflexão: Minas Gerais tem uma das imprensas mais
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sérias deste país, das mais responsáveis. Tem grandes jornais,
grandes órgãos de comunicação. Então, que realmente balizássemos
essas questões. Minas Gerais também tem um dos melhores
Judiciários do Brasil.

Eu mesmo, na Comissão de Direitos Humanos, já fiz denúncias
contra Juízes, Juízas, Promotores e Promotoras. Tudo dentro da
legalidade, encaminhando para a Corregedoria. Na maioria das vezes,
as Corregedorias são subservientes e corporativas. Hoje pela manhã
fiz uma conferência no seminário da Corregedoria do Corpo de
Bombeiros e defendi a tese da autonomia e independência total das
Corregedorias. Ainda assim, isso é feito sempre dentro do jogo
democrático.

Devemos ter cuidado, como diz um velho ditado popular: precisamos
jogar a água suja para fora da bacia, mas não podemos jogar a
criança junto. E essa criança se chama democracia.

* - 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 10, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte rdem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 262/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 327/2003, a pedido do Deputado Padre João, tem por
objetivo instituir a Semana Estadual do Aleitamento Materno.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem, agora,
a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, XI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

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.

A proposta de criação da Semana mencionada no relatório
fundamenta-se na Semana Mundial de Aleitamento Materno,
comemorada desde 1992, que teve sua origem no ano de 1990,
quando representantes de diversos países, incluindo o Brasil,
reuniram-se em Florença, na Itália, para elaboração dos princípios e
metas da Declaração de “Innocenti”. Nesse documento, os signatários
se comprometem a promover o aleitamento materno nos primeiros 4 a
6 meses de vida do bebê e a continuidade da amamentação até o
segundo ano de vida ou mais, por meio de medidas a serem
implantadas, com o intuito de conscientizar e estimular a mulher para
a importância da amamentação e sensibilizar os mais diversos
segmentos da sociedade para que dêem apoio a tal iniciativa.

Como exemplo, a cada ano, internacionalmente, define-se um ponto
a ser abordado sobre o tema. Em anos anteriores, foram discutidos
aspectos relacionados com o papel do hospital, o trabalho da mulher,
o Código de Comercialização de Alimentos e a responsabilidade
social com aleitamento materno.

Cabe ressaltar, ainda, que a descontinuidade no hábito de
amamentar impacta negativamente a saúde das mães e das crianças.
O aleitamento materno funciona, preventivamente, contra uma série
de doenças que podem afetar mãe e filho no período de
amamentação.

Além de meritório, o projeto de lei vai ao encontro da Lei nº 12.650,
de 1997, que dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado
para melhorar as condições nutricionais da população, haja vista o
seu art. 2º, inciso V, que prevê, para a consecução desse fim, “o
incentivo às campanhas de aleitamento materno”.

Pelas razões expostas, a expectativa é de que com a instituição da
Semana Estadual do Aleitamento Materno haja uma maior



581

conscientização da sociedade sobre este relevante assunto.
Por fim, cumpre 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, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

262/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente -  Doutor Rinaldo, relator - Hely

Tarqüínio - Ruy Muniz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 294/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
294/2007 tem por finalidade instituir a Medalha do Mérito Jornalístico
Desportivo Osvaldo Faria.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, VI, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 294/2007 tem por objetivo instituir a Medalha do

Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria, para homenagear quatro
personalidades que se tenham destacado em atividades do jornalismo
esportivo.

Osvaldo Faria exerceu na tradicional Rádio Itatiaia as funções de
locutor comercial e de jornais falados, repórter policial e geral,
narrador de futebol, repórter de campo e, finalmente, comentarista.
Deve-se ao seu incansável trabalho o acesso das mais longínquas
regiões do Estado às notícias do esporte mineiro, brasileiro e mundial.
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Na direção do departamento jornalístico da Rádio Itatiaia, realizou
seu trabalho com competência, serenidade, imparcialidade e
comprometimento com o crescimento do esporte no Estado, que se
tornaria referência para o restante do País.

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a
homenagem que lhe está sendo concedida.

Saliente-se, finalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça,
ao examinar a proposição, apresentou-lhe substitutivo para fazer
prever a existência de um conselho para administrar a medalha.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 294/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Carlin Moura -

Maria Lúcia Mendonça.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 604/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n° 604/2007 visa
declarar de utilidade pública o Conselho Penal Comunitário de
Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de Itapagipe.

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 n° 604/2007 pretende declarar de u tilidade pública

o Conselho Penal Comunitário de Itapagipe - Copeco -, com sede no
Município de Itapagipe.

O citado Conselho tem por finalidade aglutinar lideranças
comunitárias em parceria com autoridades policiais civis e militares e
com o Poder Judiciário, a fim de planejar ações que contribuam para a
melhoria do sistema prisional local.

Para a consecução de suas metas, administra o Albergue Penal da
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Comarca de Itapagipe, desenvolve campanhas educativas visando à
recuperação dos presidiários e colabora com a manutenção e a
melhoria das instalações das unidades prisionais.

O trabalho desenvolvido pela entidade tem como objetivo
proporcionar aos sentenciados, presidiários e egressos dos presídios
recuperação e inserção na sociedade, reforçando-lhes a auto-estima.
Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminalidade na região.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 604/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Luiz Tadeu Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 624/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela visa

instituir a Semana de Doação de Sangue.
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 este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, XI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

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.

Conforme esclarece o autor do projeto, a proposta de criação da
Semana mencionada no relatório tem por objetivo reservar,
anualmente, uma data para que o governo e a sociedade civil
promovam campanhas de conscientização sobre a importância de se
manter o estoque de sangue humano na rede hospitalar do Estado.
Sem essa valiosa iniciativa, os pacientes que necessitam de
transfusão podem contar somente com a solidariedade de pessoas
que têm o privilégio de serem saudáveis e que fazem da doação de
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seu sangue um ato de amor ao próximo. Dado que a reflexão sobre o
tema é relevante para a sociedade em geral, consideramos oportuno
seja a proposição sob comento acolhida nesta Casa.

Cabe esclarecer que o substitutivo apresentado tem por finalidade
suprimir o parágrafo único do art. 1º, por obrigar a inserção da data
comemorativa no “calendário oficial do Estado”, sendo esta figura
inexistente no ordenamento jurídico mineiro; o art. 2º, por prever
despesas que efetivamente não ocorrerão com o advento da futura lei;
e o art. 3º, por atribuir ao Poder Executivo a iniciativa de executar
ação de competência a ele já reservada constitucionalmente, a saber,
a regulamentação de lei. Além disso o substitutivo acolhe sugestão do
Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Hemominas -, para que as comemorações ocorram na
semana em que incidir o dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

624/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely Tarqüínio

- Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 667/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 667/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.954/2004, a pedido do Deputado Gilberto Abramo,
tem por escopo seja instituída a Semana de Conscientização ao
Tratamento da Psoríase.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e,
em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 667/2007 tem tem por escopo seja instituída a
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Semana de Conscientização ao Tratamento da Psoríase, a ser
comemorada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
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 membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Constituição. 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 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 facultada a
iniciativa do processo legislativo.

Embora a proposição não contenha óbice a sua tramitação nesta
Casa, cumpre-nos apresentar-lhe a Emenda nº 1, a seguir
apresentada, visando a suprimir o seu art. 2º, por ser a
regulamentação ato inerente às atribuições do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 667/2007, com a
Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião
Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 726/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.681/2006, a pedido do Deputado João Leite, visa
declarar de utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S. Biosfera, 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. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 726/2007 tem por objetivo seja declarado de

utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S. Biosfera, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associação e fundações constituídas no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificada 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 na cláusula 8ª que os
dirigentes não são remunerados pelo exercício de suas atividades e
na cláusula 11ª que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição sem fins lucrativos da área
de saúde, preferencialmente à Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 726/2007.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 756/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 756/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.389/2004, a pedido de Deputado Vanderlei
Miranda, tem por objetivo criar o Diploma de Reconhecimento do
Mérito do Doador Solidário.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 12/4/2007, e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 756/2007 tem por objetivo criar o Diploma de

Reconhecimento do Mérito do Doador Solidário, a ser entregue às
famílias dos doadores de órgãos.

Em essência, a proposição determina a criação do Diploma, define a
quem será concedido, estipula a vigência da futura lei; revoga as
disposições que porventura vierem contrariá-la e, ressalte-se, atribui
ao Executivo a incumbência de regulamentá-la no prazo de cento e
vinte dias a contar de sua publicação, ou seja, delega àquele Poder o
estabelecimento de todos os procedimentos referentes à honraria.

Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da proposição,
devemos observar que o art. 25 da Carta Magna fixa a competência
de os Estados membros da Federação se organizarem e serem
regidos por sua própria Constituição e leis que adotarem, obviamente
observados os princípios de nossa Lei Maior.

Recorrendo ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão elencadas as
matérias de competência legislativa exclusiva da União, ali não
encontramos nenhuma que diz respeito à medida consubstanciada na
proposição sob exame. Daí se inferir que a instituição de homenagem
cívica é ato legislativo de competência remanescente dos Estados
Federados.

Assim, compreende-se que a instituição de medalhas e distinções
honoríficas a serem concedidas no Estado é matéria concernente à
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sua própria organização e, portanto, à sua competência legislativa
exclusiva.

Ademais, 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 facultada a
iniciativa do processo legislativo.

Embora a proposição não contenha óbice a sua tramitação nesta
Casa, cumpre-nos apresentar-lhe a Emenda nº 1, que se segue,
visando a suprimir o seu art. 2º, por ordenar ao Poder Executivo a
regulamentação da futura lei, o que é inerente às suas competências.

.Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 756/2007, com a
Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 800/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 800/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 441/2003, a pedido do Deputado Sebastião Helvécio,
tem por escopo seja instituído o Dia Estadual em Memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 14/4/2007 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 800/2007 tem por finalidade instituir o Dia

Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e de
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Doenças Profissionais, a ser comemorado anualmente em 28 de abril.
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 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 membro 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, ou do Município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do Município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado membro.

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
facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 800/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 350/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Doutor Viana, 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
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exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado.
Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para

análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora a matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto pretende acrescentar inciso à Lei nº 15.394, de 2004, que

obriga a realização do exame de fundo de olho em recém-nascidos no
Estado, com o fim de estender essa obrigatoriedade do exame às
crianças matriculadas nas séries do ensino fundamental (da 1ª à 4ª
séries) da rede estadual de ensino.

A Lei que se pretende modificar tem por fim diagnosticar várias
doenças oculares, mais especificamente o retinoblastoma, a catarata
e o glaucoma congênitos.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde - OMS -,
aproximadamente 500 mil crianças ficam cegas no mundo por ano.
Em razão de muitas das causas de cegueira infantil serem passíveis
de prevenção ou tratamento, o diagnóstico precoce dessas doenças
causadoras de deficiência visual é de suma importância para a saúde
pública. A catarata e o glaucoma congênitos estão entre as principais
causas de cegueira e de severo comprometimento visual infantil. Já o
retinoblastoma é uma doença de incidência rara, de 1 para 20.000
nascidos vivos, mas é o tumor intra-ocular mais freqüente na infância
e pode ser fatal se não for tratado precocemente.

Em reunião realizada nesta Casa em 2006, um integrante do
Departamento de Oftalmologia da Associação Médica de Minas
Gerais apresentou alguns dados sobre a cegueira, segundo os quais
2,83% da população cega mundial viveria no Brasil. Conforme as
informações apresentadas, 60% dos casos de cegueira seriam
evitáveis, e 20% das deficiências visuais presentes poderiam ser
recuperadas.

A literatura indica que o retinoblastoma é mais comum em crianças
menores de 5 anos, mas também pode acometer crianças acima
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dessa faixa etária. As demais doenças diagnosticadas pelo exame de
fundo de olho também podem aparecer em crianças maiores. Essa é,
portanto, a razão do projeto. Pretende o autor que as crianças em
idade escolar também sejam avaliadas, de forma a prevenir sua
deficiência visual. O projeto trata, portanto, de ação preventiva
adequada e de grande importância para a saúde pública.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o objetivo de permitir o exame nas crianças com até 12 anos
incompletos, desvinculando a hipótese da matrícula na rede pública
de ensino estadual, o que poderia excluir crianças que não estejam na
escola. Concordamos com a alteração proposta, que está conforme
ao comando constitucional de que a saúde é direito de todos. Justifica,
ainda, a Comissão, que a idade citada no substitutivo observou o
disposto no art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente -, que considera criança a pessoa com até
12 anos incompletos. Por fim, o substitutivo remeteu a realização do
exame ao Sistema Único de Saúde - SUS -, que já tem o encargo de
prover o atendimento à saúde de forma integral e universal à
população. Na prática, a criança atendida no âmbito do SUS é
encaminhada pelo pediatra para se submeter ao exame de fundo de
olho, caso haja suspeita de alguma doença. Como o exame de fundo
é realizado por médico especialista e utiliza equipamento específico,
sua realização deve ocorrer nos estabelecimentos de saúde e não no
âmbito escolar.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

350/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Hely Tarqüínio -

Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 422/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 422/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 6/2003, “autoriza o
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Poder Executivo a firmar contrato com empresa, ou consórcio de
empresas, com o objetivo de implementar sistema de parceria na
prestação de serviços e administração de unidade prisional e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto sob comento tem o escopo de autorizar o Executivo a

celebrar contrato de parceria público-privada, seja com empresa ou
consórcio de empresas, para a construção, a recuperação, a
manutenção e a prestação de serviços de administração de unidade
prisional.

O art. 3º da proposição indica explicitamente as autoridades do
Executivo responsáveis pela assinatura do ajuste, ao passo que o art.
4º determina que a remuneração pelos serviços será fixada e revisada
segundo critérios definidos no edital e no respectivo contrato,
respeitado o princípio do equilíbrio financeiro da avença.

O art. 5º do projeto estabelece o prazo de 5 anos para a referida
autorização, o qual pode ser prorrogado por igual período, desde que
haja interesse público devidamente justificado e previsão expressa no
edital. Além disso, o art. 6º prevê que os serviços e as obras
executadas, assim como os bens e valores agregados, serão
transferidos para o Estado, mediante doação, ou permanecerão sob
administração do poder público até que seja efetivada a doação, caso
a empresa contratada não alcance o objetivo previsto na lei e no
regulamento.

Finalmente, o art. 7º da proposição determina que a entidade
autorizada a firmar o ajuste com o poder público estadual deverá
contratar seguro para o preso que se encontrar em cumprimento da
execução penal e em regime penitenciário, ao passo que o art. 8º fixa
o prazo de 30 dias para que o Executivo remeta a esta Casa cópia do
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referido contrato, prazo que deve ser contado a partir da data de sua
assinatura.

Inicialmente, cumpre salientar que um dos traços marcantes do
Estado de direito é a submissão ao império da lei e a consagração
constitucional da separação de funções entre os poderes do Estado.
Ao Legislativo, órgão de representação popular, cabe a relevante
missão de elaborar as normas gerais e abstratas que disciplinam a
vida social, também chamada função normativa. Trata-se, pois, de
atividade eminentemente abstrata, que consiste na construção do
direito positivo. Ao Executivo cabe a função administrativa,
caracterizada pela aplicação da lei ao caso concreto,
independentemente de provocação. Conforme ensinamento de
Seabra Fagundes, “administrar é aplicar a lei de ofício”. Ao Judiciário
também compete aplicar a lei ao caso concreto, desde que haja
conflito de interesse e provocação da parte interessada, caso em que
decide definitivamente a controvérsia jurídica. Se o Legislativo produz
normas e o Judiciário julga as lides, remanesce ao Executivo a
prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, e poderá fazê-
lo diretamente ou mediante delegação a particulares. Neste caso, o
poder público poderá valer-se dos instrumentos legais colocados à
sua disposição, entre os quais os contratos de parceria público-
privadas.

A rigor, o poder administrador não necessita de autorização do
Legislativo para desempenhar atividades que se encartam no seu
campo de atuação, a não ser que haja previsão constitucional
explícita, ou, excepcionalmente, que tal exigência conste de lei
contendo normas gerais sobre a matéria, o que não é o caso. Se os
serviços, obras ou contratos da alçada do Executivo dependessem de
aprovação prévia do Parlamento, tal fato poderia comprometer o
interesse público, devido às vicissitudes do processo legislativo, que é
lento, moroso e marcado por debates e discussões, embora esse
procedimento seja altamente democrático. Para que determinados
comportamentos ou ações do Executivo estivessem condicionados a
uma manifestação prévia e favorável do Legislativo seria
indispensável previsão expressa na Constituição, pois o assunto diz
respeito ao relacionamento entre os Poderes do Estado. Para
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exemplificar, a criação ou extinção de empresa pública ou de
sociedade de economia mista pelo Executivo depende de lei
autorizativa desta Casa, conforme prevê o art. 14, § 4º, II, da Carta
mineira; igualmente, a aquisição ou alienação de bem imóvel, a título
oneroso, seja pelo Executivo ou pelo Judiciário, deverá ser antecedida
de lei autorizativa, consoante prevê o “caput” do art. 18 da
mencionada Constituição. Em ambos os casos, é a lei aprovada pela
Assembléia Legislativa, que torna legítimo o comportamento do
Executivo.

Há, ainda, situações em que a autorização do Legislativo para
habilitar determinados atos do Executivo reveste a forma de
resolução. É o caso da lei delegada editada pelo Governador do
Estado, a qual depende de aprovação prévia da Assembléia, que
especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, nos termos
do art. 72, § 2º, da Carta mineira. Da mesma forma, para que o Chefe
do Poder Executivo possa se ausentar do Estado por período superior
a 15 dias é indispensável manifestação prévia da Assembléia
Legislativa, mediante resolução, conforme dispõe o art. 62, XII, da
referida Carta Política.

No plano jurisprudencial, é oportuno lembrar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 165, declarou a
inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62 da Constituição do
Estado, o qual assegurava competência privativa desta Casa para
“autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com
entidade de direito público ou privado...”, sob o argumento de que tal
disposição contraria o princípio da independência dos Poderes, além
de não constar na Constituição da República. O referido Acórdão foi
publicado no “Diário da Justiça” de 26/9/97.

Poder-se-ia objetar que o preceito em questão refere-se a convênio,
ato complexo caracterizado pela conjugação de vontades dos
partícipes para o alcance de objetivos comuns, e não a contrato, que
se caracteriza pela oposição de interesses entre as partes e pela
reciprocidade de obrigações. Entretanto, tal argumento não procede
para os efeitos de autorização legislativa, pois tanto os convênios
quanto os contratos são instrumentos de uso corriqueiro no exercício
da função administrativa, que é típica do Executivo, não sendo normal
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o Parlamento deliberar previamente sobre sua celebração. Se a
exigência de autorização legislativa é questionável mesmo no plano
constitucional, no tocante à celebração de convênios, com maior
razão o seria no plano infraconstitucional, interpretação que pode ser
estendida aos contratos.

Por outro lado, ressalte-se que as leis ou resoluções meramente
autorizativas, ainda que previstas constitucionalmente, não obrigam o
Executivo a tomar a medida positiva nelas contida. O que se veda,
essencialmente, é a prática do ato sem a devida aprovação do
legislador. É apenas sob essa ótica que o ato do Parlamento tem
efeito vinculante.

No caso do projeto sob comento, a autorização nele prevista não
obriga o Executivo a celebrar o contrato de parceria público-privada,
principalmente porque inexiste exigência constitucional para tanto.
Assim, a decisão atinente ao assunto reside na esfera do Poder
administrador, que, se entender conveniente e vantajoso para o
interesse da coletividade, poderá firmar o ajuste, independentemente
de manifestação favorável desta Casa. A essa margem de liberdade
que remanesce ao Executivo para tomar determinadas medidas, no
âmbito de suas atribuições, mas sempre com base na lei, dá-se o
nome de discricionariedade. Esta manifesta-se de várias formas e em
diversos domínios de atuação, entre os quais a iniciativa para a
celebração de contratos, convênios ou instrumentos congêneres.

No que tange especialmente ao instituto da parceria público-privada,
é oportuno ressaltar que a Lei Federal nº 11.079, de 2004, contém
normas gerais para licitação e contratação de tais parcerias, e suas
disposições vinculam todos os entes da federação brasileira. O § 3º do
art. 10 da citada lei nacional somente exige autorização legislativa
para as concessões patrocinadas em que mais de 70% da
remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública,
o que não é o caso da proposição em análise.

No âmbito estadual, a matéria está disciplinada na Lei nº 14.868, de
2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas. O § 1º do art. 12 desta lei determina que “o contrato só
poderá ser celebrado se o seu objeto estiver previsto nas leis do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – ou do Plano
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Plurianual de Ação Governamental – PPAG.” Ademais, merece
transcrição literal o comando previsto no § 1º do art. 6º da Lei nº
14.868, segundo o qual “quando a parceria envolver a totalidade das
atribuições delegáveis da entidade ou órgão público, a celebração do
contrato dependerá de prévia autorização legal para a extinção do
órgão ou entidade” (destaque nosso).

Verifica-se, portanto, que, não obstante a meritória preocupação do
autor do projeto com a implementação das parcerias público-privadas
no terreno da administração de unidade prisional no Estado, a matéria
contém vícios insanáveis de constitucionalidade, o que compromete
sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 422/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 464/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.334/2006, cria a Política de Saúde do Adolescente e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Saúde, para receber
parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a política de

saúde do adolescente no Estado. Para tanto, cuida de traçar os
objetivos bem como de estabelecer as áreas de atuação, dando
ênfase às ações preventivas e educativas.

Cumpre, de início, destacar que a matéria de que trata o projeto se
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insere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o
disposto nos incisos XII e XV da Constituição Federal, segundo os
quais compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde e proteção à
infância e à juventude.

Ademais, a proposição encontra-se também em conformidade com a
Constituição do Estado, que, no capítulo que trata da ordem social,
dedicou toda uma seção aos temas família, criança, adolescente,
portador de deficiência e idoso, enfatizando a relevância da matéria.

Contudo, em que pese à nobre intenção do autor da proposição,
deve-se esclarecer que a preocupação do legislador estadual com o
atendimento aos direitos da criança e do adolescente já resultou na
edição da Lei no 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política
estadual dos direitos da criança e do adolescente. Nos termos da
referida lei, o atendimento aos direitos da criança e do adolescente
far-se-á por meio de políticas sociais básicas de educação, saúde,
recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras, que
assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social
da criança e do adolescente, bem como de políticas e programas de
assistência social em caráter supletivo para aqueles que dela
necessitarem.

Ao instituir a referida política, o legislador estadual buscou atender,
de forma ampla, os direitos da criança e do adolescente, entre os
quais o direito à saúde, criando o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, órgão que, nos termos do art. 6o da
mencionada lei, é deliberativo e controlador das políticas e das ações
em todos os níveis de atendimento a esses direitos.

Vale também mencionar a Lei Federal no 8.069, de 13/7/90,
conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual
preconiza, em seu art. 4o, que é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à saúde da criança e do
adolescente, dedicando, no título que trata dos direitos fundamentais,
todo um capítulo ao assunto. Assim, destaque-se o art. 11 do referido
estatuto, que assegura “atendimento integral à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde”.

Verifica-se, pois, que já existem, em âmbito federal e estadual,
normas que regulam a matéria norteando as ações do Estado
voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde do
adolescente.

Ainda no âmbito estadual lembramos a existência de ações
administrativas como o Programa Saúde na Escola, instituído por
meio do Decreto no 44.052, de 21/6/2005, o qual tem como principal
destinatário o adolescente matriculado na rede pública estadual de
ensino e seus familiares e objetiva o desenvolvimento de ações
permanentes e sustentadas, mediante a discussão e a difusão do
conhecimento das atitudes individuais e coletivas que favorecem uma
vida saudável.

Neste passo, vale também mencionar a Lei no 11.544, de 25/7/94,
que regulamenta o § 3o do art. 222 da Constituição do Estado. Nos
termos do art. 3o da referida lei, “o Estado manterá, por intermédio de
sua rede de serviços de saúde, programas específicos de tratamento
de crianças e adolescentes dependentes de drogas, substâncias
entorpecentes e afins”.

Tendo em vista a fundamentação apresentada, entendemos que é
inócua a pretensão do autor, razão pela qual o projeto em análise não
pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 464/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio 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 577/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.886/2005, tem por objetivo alterar a Lei Delegada nº 94, de
29/1/2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/3/2007, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
juridicionais, constitucionais e legais pertinentes ao projeto,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
Apresentado na legislatura passada, o Projeto de Lei nº 2.886/2005

originou-se da Proposta de Ação Legislativa nº 440/2005, apresentada
à Comissão de Participação Popular pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais - PUC Minas. O Projeto de Lei nº 577/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.886/2005, tem
por finalidade aprimorar as políticas públicas voltadas para os jovens.
Para tanto, propõe sejam alterados alguns aspectos da Lei Delegada
nº 94, de 2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude e
dá outras providências.

Segundo o parecer naquela ocasião emitido pela Comissão de
Participação Popular, as modificações propostas dizem respeito à
composição do referido Conselho, ao requisito relativo à faixa etária
das pessoas a serem indicadas como Conselheiros e às atribuições
do órgão. Propõe, ainda, sejam os integrantes indicados por órgãos
públicos ou entidades patronais substituídos por outros, indicados por
entidades estudantis.

Conforme fica ressaltado no mencionado parecer, o tema juventude
foi recentemente incluído na agenda das políticas públicas nacionais:
no ano de 2005, o governo federal disciplinou a composição e o
funcionamento do Conselho Nacional da Juventude, razão pela qual a
Comissão de Participação Popular considerou adequada e pertinente
a discussão sobre a matéria.

Entretanto, nos termos do art. 1º da Lei Delegada nº 94, de 2003, o
Conselho Estadual da Juventude, instituído pelo Decreto nº 27.000, de
1987, é um órgão colegiado, de caráter consultivo, que integra a área
de competência da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude,
nos termos da Lei Delegada nº 121, de 25/1/2007.

Vê-se, portanto, que o projeto em exame, embora relevante quanto
ao mérito, viola o princípio constitucional da reserva de iniciativa dos
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Poderes do Estado, uma vez que trata de órgão integrante da
estrutura organizacional do Poder Executivo.

Com efeito, o art. 66, inciso III, alínea “e”, e o art. 90, inciso XIV, da
Constituição Estadual estabelecem, respectivamente, que compete
privativamente ao Governador do Estado dispor sobre a criação,
estruturação e extinção de Secretaria de Estado e, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Por ser oportuno, impõe-se ressaltar que é pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal: as regras básicas do processo
legislativo são de “absorção compulsória pelos Estados-membros em
tudo aquilo que diga respeito - como ocorre com as que enumeram
casos de iniciativa legislativa reservada – ao princípio fundamental de
independência e harmonia dos poderes como delineado na
Constituição da República. Essa orientação é de aplicar-se, ainda, ao
poder constituinte local quando seu trato na Constituição Estadual
traduza fraude ou obstrução antecipada ao jogo, na legislação
ordinária, das regras básicas do processo legislativo, a partir da área
de iniciativa reservada do Executivo ou do Judiciário”. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade sobre matéria relativa à estruturação, à
composição e ao preenchimento de órgão da administração pública
estadual, notadamente à composição de conselho estadual, por
iniciativa legislativa. Adi nº 2.654-2 - Liminar - Alagoas, julgada em
26/6/2002, DJ 23/8/2002).

Pelas razões expostas, as quais reproduzem o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a matéria, na legislatura passada,
apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 577/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 623/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do
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Projeto de Lei nº 349/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado,
“dispõe sobre a devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas
Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada, ao

analisar a matéria em exame, que foi objeto do Projeto de Lei nº
349/2003, concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade. Nesta oportunidade, valemo-nos dos argumentos
expendidos, reproduzindo-os neste parecer, uma vez que mantivemos
o entendimento sobre o assunto.

O projeto de lei em analise visa a obrigar o Estado a restituir aos
contribuintes que tiveram seus recursos deferidos pela Junta
Administrativa de Recursos de Infrações do Detran - Jari - os valores
relativos ao pagamento de multas de trânsito. Prevê, ainda, que, caso
haja deferimento dos recursos, os valores pagos deverão ser
devolvidos no prazo máximo de 30 dias. O descumprimento desse
prazo acarretar multa de 2%, acrescida de juros e correção monetária.

A Constituição da República, em seu art. 22, inciso XI, estabelece
que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e
transporte. O parágrafo único do mesmo artigo determina que lei
complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões
especificas das matérias nele relacionadas. Em se tratando de matéria
relacionada com o trânsito, não existe, até o momento, nenhuma lei
complementar autorizativa referente à questão.

Justamente por isso é que a disciplina do trânsito em vias terrestres
se encontra exaurida na Lei Federal nº 9.503, de 23/1/97, que criou o
Código de Trânsito Brasileiro. A referida lei, em seu art. 286, § 2º, trata
da matéria prevista na proposição, da forma seguinte:

"Art. 286 - ( ...)
§ 2º - Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se
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julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância
paga, atualizada em Ufir ou por índice legal de correção dos débitos
fiscais".

A mesma lei dispõe ainda:
"Art. 288 - Das decisões da Jari cabe recurso a ser interposto (...) no

prazo de trinta dias, contado da publicação ou da notificação da
decisão.

§ 1º - O recurso será interposto, da decisão do não-provimento, pelo
responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela
autoridade que impôs a penalidade.

Art. 289 - O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no
prazo de trinta dias:

(...)
II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de

trânsito estadual, municipal ou Distrito Federal, pelos Cetran e
Contradife, respectivamente".

Como se vê, o Código de Trânsito Brasileiro já obriga os Estados a
devolverem os valores pagos pelos condutores no caso de
improcedência da infração aplicada.

Assim, a proposição, além de conter vício de competência, também
não traz nenhuma novidade à ordem jurídica, o que revela a sua
inocuidade.

Se o Estado tem-se negado a devolver valores de multas julgadas
improcedentes, o caminho para a resolução do problema não é a via
legislativa, mas a judicial: a matéria em questão diz respeito não à
criação de direitos e obrigações, mas ao cumprimento forçado de
normas já existentes.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 623/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 654/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório



603

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 654/2007
acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que
disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/4/2007, a proposição foi
preliminarmente distribuída 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 Lei nº 15.435, de 2005, disciplina a utilização de câmeras de vídeo

para fins de segurança. É inegável a relevância de que se reveste o
monitoramento por câmeras de vídeo com o objetivo de prevenir e
combater a criminalidade. De fato, tais aparelhos, uma vez colocados
de modo estratégico nos espaços públicos, exercem um inegável
efeito intimidativo sobre marginais, devido à possibilidade de serem
identificados posteriormente, por meio das imagens gravadas. A lei
apresenta, pois, duplo propósito: preventivo e repressivo. No primeiro
caso, busca impedir ou inibir práticas infracionais; no segundo,
incrementa a função repressiva pela facilitação da atividade de
persecução criminal, viabilizando, por meio das imagens gravadas, a
identificação da autoria de atos criminosos.

A Lei nº 15.435 é informada pelos princípios da proteção da
intimidade e da segurança pública. O primeiro manifesta-se no art. 2º,
que torna obrigatória, nos locais em que esteja instalada câmera de
vídeo para fins de segurança, a afixação de aviso da existência de
câmera no local, conforme dispuser o regulamento.

Por outro lado, o princípio da segurança pública é a razão de ser da
mencionada lei, materializando-se na possibilidade de se utilizarem
câmeras de vídeo em locais públicos com fins de segurança, o que já
é dito, de modo expresso, no artigo inaugural do referido diploma
normativo.

O que se pretende com a proposição em exame é relativizar a
exigência da explicitação do aviso da existência da câmera,
introduzindo a previsão legal de que, em alguns casos, a afixação do
aviso não será obrigatória. E isso porque, em determinadas hipóteses,
o sigilo quanto à utilização do aparelho de vídeo pode mostrar-se
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imprescindível à eficácia do sistema de segurança. Nos termos da
justificação que acompanha o projeto, o “aviso de existência da
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”.
Em tais casos, a tensão verificada entre a necessidade de proteção da
intimidade e a exigência de mais segurança pública deve resolver-se
em favor da última. Note-se que, com a alteração proposta, não se
descura da proteção da intimidade, a qual, tão-somente, deixa de ser
absoluta.

Vê-se, pois, que a proposição, na verdade, não rompe com a tensão
que se verifica entre os dois princípios básicos informadores da Lei nº
15.435, mas redefine-a em termos tais, que, embora a regra geral seja
a obrigatoriedade do aviso da utilização da câmera de vídeo, abre-se
a possibilidade de se afastar essa obrigatoriedade diante da
preeminência da segurança pública em situações excepcionais.

Cumpre dizer que o Estado membro se acha autorizado a legislar
sobre a matéria, por força do disposto no art. 144 da Constituição da
República, segundo o qual a segurança pública é dever do Estado e
direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Por sua vez, a Constituição mineira dispõe, em seu art. 2º,
inciso V, que é um dos objetivos prioritários do Estado criar condições
para a segurança e a ordem públicas. Já o art. 10, inciso VI,
estabelece que compete ao Estado manter e preservar a segurança e
a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.
Evidentemente a proposição em exame objetiva desenvolver tais
preceitos constitucionais, conferindo-lhes mais densidade normativa.

É importante observar que, na legislatura pretérita, tramitou nesta
Casa o Projeto de Lei nº 2.136/2005, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em exame. Embora a Comissão de Constituição e Justiça
tenha concluído por sua juridicidade e constitucionalidade, o projeto
não chegou a ser aprovado e foi arquivado ao final da legislatura.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 654/2007.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
698/2007 “dispõe sobre a vigilância sanitária nos estabelecimentos
prisionais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, a proposição foi
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, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
O projeto de que se cogita tem duas finalidades básicas. A primeira

consiste em introduzir o art. 128-A na Lei nº 11.404, de 1994, que
contém normas de execução penal, a fim de submeter os
estabelecimentos prisionais do Estado a controle sanitário,
observadas as disposições do Código Estadual de Saúde. A segunda
consiste em alterar a redação do inciso IV do art. 82 da Lei nº 13.317,
de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado, no escopo de
mencionar explicitamente no preceito legal os estabelecimentos
prisionais como órgãos destinatários da vigilância sanitária.

Não obstante a proposição vise à modificação de diplomas
normativos distintos (Lei de Execução Penal e Código Estadual de
Saúde), o objetivo é único, ou seja, sujeitar os estabelecimentos
prisionais do Estado às ações de polícia administrativa voltadas para a
vigilância sanitária, o que abrange penitenciárias, presídios, cadeias
públicas e estabelecimentos congêneres. No caso em tela, o poder de
polícia nesse domínio deverá ser exercido mediante a fiscalização e o
controle das unidades prisionais pelo Executivo e tendo, em última
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análise, o propósito de proteger a saúde dos detentos.
A Constituição da República, no art. 23, II, enquadra o tema da

proteção da saúde e da assistência pública no domínio da
competência comum de todos os entes da Federação brasileira,
prerrogativa que compreende tanto a edição de atos normativos
quanto a prática de atos concretos tendentes à defesa da saúde da
população. Destarte, é lícito ao Estado federado editar normas
jurídicas sobre a matéria, uma vez que o tema não foi reservado aos
domínios legislativo federal nem municipal.

Por outro lado, o assunto que se pretende disciplinar, por meio do
projeto em comento, não se encarta na iniciativa privativa de órgão ou
autoridade, fato que torna legítima a iniciativa de membro desta Casa
para a deflagração do processo legislativo; entretanto, o art. 2º do
projeto, que propõe nova redação para o art. 82, IV, da Lei nº 13.317,
merece reparos, pois, ao inserir os estabelecimentos prisionais entre
as instituições submetidas às inspeções sanitárias, o dispositivo os
enquadra como categoria do gênero estabelecimento de hospedagem,
o que não nos parece razoável. Para exemplificar, pode-se conceber
facilmente que hotéis, pensões, pousadas e estabelecimentos
análogos se destinam à hospedagem de pessoas, mediante o
pagamento da estadia; todavia, o mesmo entendimento não é
coerente quando se fala de unidades prisionais, que têm a finalidade
de abrigar pessoas que cometeram crimes ou contravenções penais.
Conseqüentemente, não seria juridicamente aceitável inserir as
unidades prisionais na categoria de instituições de hospedagem. Para
corrigir esse equívoco, apresentamos, na conclusão desta peça
opinativa, a Emenda nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 698/2007
com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999, o seguinte inciso XII, renumerando-se o último
inciso:
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“Art. 82 - (...)
XII - os prisionais;”.”.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 739/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece que fica isento do pagamento da

taxa de inscrição no processo 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.

O projeto dispõe, ainda, que o descumprimento da norma sujeitará a
autoridade às penalidades administrativas cabíveis. Além disso, a
proposição prevê que o Poder Executivo regulamentará a matéria.

Lembramos que matéria com igual teor já tramitou nesta Casa na
legislatura passada, tendo esta Comissão exarado parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
substitutivo que apresentou. Considerando a inexistência de alteração
no universo jurídico que justificasse a análise da matéria sob um
prisma diferente, mantemos o entendimento manifestado naquela
ocasião.

Em que pese ao seu mérito, a proposição é de natureza
discriminatória, uma vez que restringe o benefício proposto aos alunos
egressos das escolas públicas, partindo do equivocado pressuposto
de que esses estudantes sejam, todos eles, pobres. Na realidade,
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nem todos os alunos das escolas públicas são carentes de recursos
financeiros, assim como nem todos os alunos egressos de escolas
particulares dispõem de fartos recursos financeiros. Muitas vezes
vemos estudantes pobres em escolas particulares, graças à
concessão de bolsas de estudos ou ao auxílio de terceiros.

Diante dessa realidade, entendemos ser oportuno apresentar o
Substitutivo nº 1, que propõe estender o benefício da isenção da taxa
de inscrição nos concursos vestibulares promovidos pelas entidades
de ensino superior mantidas pelo Estado a todos os candidatos que
pertençam a família cuja renda “per capita” não exceda 80% do salário
mínimo.

No substitutivo proposto, no lugar da palavra “universidades”,
utilizamos os termos “entidades de ensino superior mantidas pelo
Estado”, de forma a alcançar todo o universo das instituições de
ensino superior mantidas pelo Estado, já criadas ou que venham a ser
criadas, sejam elas universidades, fundações ou tenham outra
denominação.

Além disso, também o requisito exigido para a concessão do
benefício foi mudado, de forma a garantir a concretização do
verdadeiro intuito do legislador, que é o de assegurar aos mais pobres
a oportunidade de concorrer ao ingresso em curso superior, “caminho
que pode levar milhares de jovens a encontrarem uma oportunidade
única de ingresso no mercado de trabalho”, conforme argumenta o
próprio autor do projeto em sua justificação. Com esse fim,
introduzimos no substitutivo o critério da renda familiar “per capita”
máxima de 80% do salário mínimo como requisito para habilitar o
candidato à isenção da taxa de inscrição. Deixamos para o Poder
Executivo a tarefa de determinar a forma de comprovação desse
requisito quando da regulamentação do projeto. Outrossim, tendo em
vista a competência constitucional atribuída privativamente ao
Governador do Estado para expedir decretos e regulamentos, haja
vista o disposto no inciso VII, do art. 90 da Carta Política mineira, não
incluímos no substitutivo proposto a cláusula de regulamentação, já
que tal comando se mostra inócuo à luz do texto da Constituição do
Estado. Considerando, por sua vez, o princípio técnico-jurídico de que
a lei posterior derroga a anterior naquilo em que esta a contrariar,
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omitimos no substitutivo também a cláusula revogatória, em virtude,
igualmente, da inocuidade do citado dispositivo e, mais, buscando
atender à técnica legislativa.

Por meio das modificações propostas no substitutivo que
apresentamos, procuramos eliminar quaisquer vícios discriminatórios
ou que criem privilégios em favor de uma parcela da comunidade
estudantil, em detrimento de outra que esteja em situação
semelhante.

O constitucionalista José Afonso da Silva é categórico ao afirmar
que “são inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela
Constituição” (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 207).
Conforme seus ensinamentos, uma das formas de se cometer esse
tipo de inconstitucionalidade consiste em “outorgar benefício legítimo
a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento
de outras pessoas ou grupos em igual situação. (...) O ato é
inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia”.

Não podendo nos furtar à verdade inscrita nas palavras do ilustre
constitucionalista, promovemos as alterações constantes no
Substitutivo nº 1, que está conforme os princípios constitucionais da
igualdade e da isonomia, pressupostos fundamentais da democracia
brasileira.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o projeto está em conformidade
com um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, consagrado no art. 3º, III, da Carta Magna: o de “reduzir as
desigualdades sociais e regionais”. Merece ser destacado, ainda, o
art. 206 da Constituição Federal, que busca pautar a educação por
princípios democráticos, especialmente no que tange à igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola.

Diante, pois, dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 739/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo
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para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino
mantida pelo Estado o aluno pertencente a família cuja renda “per
capita” não exceda 80% (oitenta por cento) do salário mínimo.

Parágrafo único - A comprovação da renda a que se refere o “caput”
deste artigo será feita nos termos de regulamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 741/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1/2003, o projeto de lei sob
análise tem por objetivo criar o Conselho Estadual de Saneamento
Básico.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2003, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, conforme
dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo a criação do Conselho

Estadual de Saneamento Básico, órgão previsto no art. 192 da
Constituição Estadual e destinado à execução da política estadual de
saneamento. Este Conselho teria competência para aprovar
anteprojeto de lei dispondo sobre o plano quadrienal de saneamento
básico, para apreciar e aprovar proposta de orçamento anual para o
setor público estadual na área de saneamento e para decidir sobre
alocação de recursos nessa área, entre outras. Sua composição teria
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representação paritária entre o poder público e a sociedade civil e sua
atuação seria pautada por regulamento a ser aprovado mediante
câmaras especializadas.

A matéria foi apreciada por esta Comissão em 2003, recebendo
parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Não
poderia ser outro o entendimento deste órgão colegiado, uma vez que
o vicio de inconstitucionalidade é flagrante. Proposição de lei visando
à criação de órgãos do Poder Executivo é competência privativa do
Governador do Estado. Assim, adotamos o mesmo entendimento
sobre a matéria, reproduzindo, em síntese, os argumentos que
fundamentaram o parecer desta Comissão naquela oportunidade.

O projeto sob comento, ao pretender criar órgão vinculado ao
sistema estadual de saneamento básico, viola regra básica de
iniciativa. A criação do Conselho, embora constitua um imperativo
constitucional, deve, respeitando a própria Lei Fundamental, ser
efetuada a partir de projeto de lei de iniciativa do Governador do
Estado, consoante o art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual.

Note-se, a esse respeito, a vasta e reiterada jurisprudência nacional
corroborando esse entendimento, como no caso a seguir: “Os
conselhos municipal e tutelar são órgãos que compõem o governo
local, destinados a auxiliá-lo nos assuntos relacionados com a criança
e o adolescente, competindo ao chefe do Executivo a iniciativa das
leis para sua criação.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
58.259-0, Órgão Especial do TJSP, São Paulo, Relator:
Desembargador Viseu Júnior).

Observamos, portanto, que a proposta em epígrafe não atende aos
indispensáveis requisitos de adequação à ordem jurídico-
constitucional, por ofender o princípio democrático, consubstanciado
na tripartição dos Poderes e na conseqüente divisão de competências
entre os órgãos que exercem esse Poder.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 741/2007.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 409/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 409/2007,

dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.
Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 2 e 3, a Emenda nº 1 na

forma da Subemenda nº 2 e a Emenda nº 5 na forma da Subemenda
nº 1, retorna a matéria a esta Comissão, para receber parecer para o
2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer,
conforme art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise autoriza o governo estadual a conceder

subvenção econômica ao prêmio a ser pago pelos produtores rurais
na contratação de seguro rural, conforme critérios estabelecidos em
regulamento.

Após intensos debates nas Comissões permanentes às quais foi
distribuído no 1º turno, o projeto foi aprovado com alterações, que, a
nosso ver, aprimoram a proposta inicial. Culminando esses debates,
esta Comissão promoveu uma audiência pública, na qual
representantes do governo e da sociedade e especialistas em seguro
rural ressaltaram a importância da subvenção ao seguro rural, além de
dirimirem dúvidas dos Deputados sobre o tema e apresentarem
sugestões de aprimoramento da proposição.

Como exemplo de modificação positiva, ressaltamos a Emenda nº 5,
aprovada no 1º turno, na forma da Subemenda nº 1, que determina a
participação de câmara especializada do Conselho Estadual de
Política Agrícola - Cepa - no planejamento e no acompanhamento das
ações do programa de subvenção econômica ao prêmio do seguro
rural, quando ele for implantado.

Outra modificação advinda das discussões na audiência pública,
objeto da Emenda nº 1, que apresentamos ao final deste parecer, é
deixar explicitada a inclusão dos agricultores familiares entre os
beneficiários do programa a ser implantado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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409/2007, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
“Art. ... - Para os efeitos desta lei, as expressões “produtor rural” e

“produtores rurais” incluem os agricultores familiares, conforme
definição do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Padre João, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo.
PROJETO DE LEI Nº 409/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção

econômica em percentual ou valor do prêmio do seguro rural, na
forma estabelecida em ato específico.

Art. 2º - A subvenção econômica ao prêmio do seguro rural será
implementada no Estado por meio de programa estadual regulado por
ato específico, respeitadas as normas de seguros do Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Parágrafo único - No planejamento e no acompanhamento da
execução do programa de que trata o “caput” deste artigo, será
assegurada a participação de câmara especializada do Conselho
Estadual de Política Agrícola - Cepa.

Art. 3º - No texto desta lei, as expressões “subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural” e “subvenção econômica” se equivalem.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - subvenção econômica ao prêmio do seguro rural: instrumento

técnico de operacionalização de redução do valor do prêmio do
seguro rural que consiste na implementação de um programa
estadual, gerido e executado pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Seapa -, no qual o Estado assume,
pecuniariamente, parte ou percentual do prêmio de seguro rural
contratado junto às seguradoras habilitadas a operar no programa;

II - prêmio de seguro rural: valor a ser pago a título de custo de
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contratação do seguro rural.
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:

I - ampliar o acesso ao seguro rural, propiciando a sua disseminação
no meio rural;

II - atender às necessidades dos produtores rurais, garantindo ao
produtor segurado a cobertura das perdas provenientes de
adversidades incontroláveis, de origens diversas;

III - incorporar o seguro rural como instrumento para a estabilidade
da renda agropecuária;

IV - desenvolver o uso de tecnologias adequadas e modernizar a
gestão do empreendimento agropecuário.

Art. 6º - Os recursos para a subvenção econômica estadual ao
prêmio do seguro rural serão provenientes de dotações orçamentárias
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, com observância do estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária vigente.

§ 1º - Os dispêndios anuais com a subvenção ao prêmio do seguro
rural se limitarão ao montante previsto na dotação orçamentária anual
da Seapa, em rubrica específica para esse fim.

§ 2º - As obrigações financeiras assumidas pela Seapa, em
decorrência da concessão de subvenção econômica estadual ao
prêmio do seguro rural, serão integralmente liquidadas no exercício
financeiro da contratação do respectivo seguro rural.

Art. 7º - São beneficiários da subvenção econômica ao prêmio do
seguro rural os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que
satisfaçam os requisitos previstos em regulamento.

Parágrafo único - Para se beneficiar da subvenção estadual ao
prêmio do seguro rural, o produtor rural deverá estar adimplente com
o Estado, nos termos da legislação em vigor.

Art. 8º - A subvenção econômica de que trata o art. 1º desta lei
poderá ser diferenciada segundo:

I - modalidades do seguro rural;
II - tipos de culturas e espécies animais;
III - categorias de produtores;
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IV - regiões de produção;
V - condições contratuais, priorizando aquelas consideradas

redutoras de risco ou indutores de tecnologia.
Art. 9º - O Poder Executivo detalhará em regulamento:
I - as modalidades de seguro rural, tipos de culturas e espécies

animais contempláveis com o benefício previsto nesta lei;
II - as condições operacionais para a implementação, execução,

pagamento, controle e fiscalização da subvenção econômica de que
trata esta lei;

III - as condições para acesso ao benefício previsto nesta lei,
incluindo exigências técnicas pertinentes;

IV - os percentuais sobre prêmios ou montantes máximos de
subvenção econômica, de forma compatível com a Lei Orçamentária
Anual.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá fixar limites financeiros
de subvenção econômica, por beneficiário, capital segurado e unidade
de área.

Art. 10 - 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, às 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.”.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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. Herculano Anghinetti por sua posse

como Vice-Presidente da Copasa-MG (Requerimento nº 270/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - Cohab- pela conquista do Selo do Mérito 2006,
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conferido pela Associação Brasileira de Cohabs, em razão da
execução do Programa Lares Geraes (Requerimento nº 296/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Carlos Lindemberg pelo lançamento de
seu livro “Quase História” (Requerimento nº 297/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Crea - MG pelo transcurso do 73º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 306/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Corpo pelo transcurso do 32º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 308/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso 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 (Requerimento nº 310/2007, do Deputado
Eros Biondini);

de congratulações com o Conselho Regional de Economia da 10ª
Região de Minas Gerais - Corecon - MG - pela posse de sua diretoria
(Requerimento nº 312/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Petrobras pelo transcurso do 40º
aniversário de suas atividades em Minas Gerais (Requerimento nº
313/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Ferreira de Souza,
Padre Toninho, pelos 10 anos de criação da Paróquia São Judas
Tadeu, no Município de Betim (Requerimento nº 316/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso);

de aplauso ao Procon Estadual de Minas Gerais pelo transcurso do
25º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 338/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Hospital São João de Deus pelo transcurso do 167º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 339/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Escola de Samba Canto da Alvorada pela conquista do
título de campeã dos desfiles do carnaval de Belo Horizonte em 2007
(Requerimento nº 354/2007, do Deputado Gustavo Valadares);

de aplauso à Comunidade Católica Palavra Viva pelo transcurso do
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12º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 366/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Unimed - BH pelo transcurso do 36º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 368/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena -
Crer - VIP pelo transcurso do 27º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 371/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Ceasa - MG pelo transcurso do 37º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 372/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com Dom Geraldo Magela de Castro, Arcebispo
de Montes Claros, pela brilhante trajetória religiosa (Requerimento nº
387/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o jornal “A Folha Regional” pelo transcurso
do 17º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 400/2007, do
Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a comunidade de Araporã pelo aniversário
de emancipação política desse Município (Requerimento nº 401/2007,
do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com a Escola de Veterinária da UFMG pelo
transcurso do 75º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
403/2007, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com o 12º Batalhão de Infantaria do Exército -
Batalhão Lomas Valentinas - pelo transcurso do 157º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 405/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Márcio Araújo de Lacerda por sua
nomeação para o cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Requerimento nº 417/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com Dom Geraldo Lírio pela assunção da
Arquidiocese de Mariana (Requerimento nº 438/2007, da Comissão de
Direitos Humanos);

de congratulações com Dom Alberto Moura pela assunção da
Arquidiocese de Montes Claros (Requerimento nº 439/2007, da
Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Clube dos Oficiais da PMMG, na pessoa
de seu Presidente, Cel. PM Antônio de Salles Fiuza Gomes, pelo
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transcurso do 59º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
446/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os Diretores da Novo Nordisk pela
inauguração da fábrica de insulina em Montes Claros (Requerimento
nº 484/2007, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
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 1.047
a 1.051/2007 - Requerimentos nºs 540 a 545/2007 - Requerimentos
da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados André Quintão
e João Leite, Doutor Viana e Doutor Rinaldo, Tiago Ulisses, Carlos
Pimenta e Carlin Moura e da Comissão de Saúde - Proposições não
Recebidas: Projetos de lei da Deputada Elisa Costa (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de
Educação, de Saúde, de Administração Pública, de Fiscalização
Financeira, de Assuntos Municipais, de Turismo e de Transporte e do
Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Gláucia Brandão e do Deputado André Quintão - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor
Viana e Doutor Rinaldo, Tiago Ulisses e Carlos Pimenta; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Carlin
Moura e da Comissão de Saúde; aprovação - 2ª Fase: 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 - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo



620

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 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, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

OFÍCIOS
Do Sr. Ronaldo Mota, Secretário de Educação Superior substituto do

MEC (2), dando ciência à Casa de convênios celebrados pela
Secretaria de Educação Superior. (- 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. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas, em atenção ao
Requerimento nº 5.200/2005, do Deputado Sargento Rodrigues,
enviando cópia de notas taquigráficas relativas ao assunto objeto do
referido requerimento.

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
solicitando o estabelecimento de parceria entre esta Casa e a
Secretaria de Desenvolvimento Social, com vistas à realização da VI
Conferência Estadual da Criança e do Adolescente.

Do Sr. Bazileu Alves Margarido Neto, Chefe de Gabinete da Ministra
do Meio Ambiente, em atenção ao Requerimento nº 89/2006, do
Deputado Padre João, agradecendo o envio de cópia do citado
requerimento.
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Do Sr. Ubiraci Prata Lima, Prefeito Municipal de Itaguara, prestando
informações atinentes ao Projeto de Lei nº 722/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 722/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando informação em resposta a pedido de diligência da
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 552/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 552/2007.)

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, encaminhando
relação de processos de legitimação de terras devolutas rurais. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
222/2007, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
6.929/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal (4), encaminhando informações sobre
contratos de repasse de recursos celebrados entre essa instituição e
órgãos estaduais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
encaminhando informações em atenção aos Requerimentos nºs
66/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 202/2007, do Deputado
Dimas Fabiano, e 224/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando parecer em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 669/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 669/2007.)

Da Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural,
Urbanismo e Habitação - CAO-MA -, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento nº 334/2007, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de
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Transportes e Obras Públicas (2), encaminhando informações em
atenção aos Requerimentos nºs 283/2007, da Comissão de
Transporte, e 66/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do Secretário
de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 356/2007, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da Caixa Econômica Federal, notificando liberação de
recursos financeiros do FGTS, em abril de 2007, destinados à
Copasa-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral substituto de
Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (3), encaminhando cópia de documentação relativa a
convênios. (- 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 Secretaria-Geral da Governadoria do Estado, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 257/2007, do Deputado
Célio Moreira.

Da Sra. Paula Azambuja, Coordenadora do Qualiflor Program, da
SGS/CS Certificadora Ltda., agradecendo convite para participar de
audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e justificando
a ausência de sua equipe no referido evento. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.047/2007
Dispõe sobre a utilização do biodiesel na frota de transporte coletivo

e nas frotas direta e indireta de veículos do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Passa a ser obrigatória a introdução do biodiesel na matriz
energética da frota de transporte coletivo e nas frotas direta e indireta
de veículos do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A frota de transporte coletivo e as frotas direta e indireta de
veículos do Estado de Minas Gerais deverão usar obrigatoriamente a
mistura de 2% (dois por cento) do biodiesel ao diesel, a partir de um
ano após a publicação desta lei, e de 5% (cinco por cento), quatro
anos após a publicação desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A utilização do biodiesel ao combustível convencional

do transporte público coletivo e da frota do Estado implica a redução
dos gastos.

A iniciativa também trará impacto positivo para o meio ambiente e
facilitará a inclusão social e o desenvolvimento regional, antecipando
a implantação da Lei Federal nº 11.097, de 2005, que criou o Plano
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.

O biodiesel é menos poluente e não lança no ar substâncias tóxicas,
pois é produzido a partir de plantas e árvores, como a mamona, o
pequi, o babaçu, o amendoim e até mesmo o óleo utilizado em
frituras.

A utilização do biodiesel é essencial para o fomento da agricultura
familiar e o aumento da mão-de-obra, podendo possibilitar a criação
de usinas do produto em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.048/2007
Dispõe sobre a preservação e o tombamento do patrimônio cultural

de origem africana no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O patrimônio cultural de origem africana localizado no

Estado de Minas Gerais deverá ser permanentemente preservado,
num esforço conjunto do poder público e da sociedade.

Art. 2º - Constituem patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais
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os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória de origem africana, formadora da sociedade mineira, nos
quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais

espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, religiosas e
IV - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,

arqueológico, ecológico e científico.
Art. 3º - Ficam tombados os documentos, as obras, os objetos e os

sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos e
antigos terreiros de candomblé e umbanda.

Art. 4º - A preservação do patrimônio cultural de origem africana
realizar-se-á por meio de:

I - levantamento, inventário, catálogo, registro, recolhimento e
restauração das obras, dos monumentos, dos objetos e de outros
bens de valor histórico, artístico e cultural de origem africana;

II - reparo e proteção de documentos;
III - desapropriação das áreas reconhecidamente de interesse

histórico, científico, paisagístico e cultural;
IV - incentivo à doação de documentos particulares e à manutenção

daqueles que permanecem com seus possuidores, desde que seja
permitida a visitação e a pesquisa;

V - impedimento à evasão, à destruição e à descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico e artístico;

VI - registro em vídeo, fotos e relatórios escritos das manifestações
imateriais previstas nos incisos I, II e V do art. 2º.

Parágrafo único - Os documentos a que se refere esta lei são os
cartográficos, os fotográficos, os mapas, as certidões, os desenhos,
os títulos, as indumentárias e correlatos.

Art. 5º - O Estado deverá dispor de recursos técnicos e financeiros
para o levantamento do acervo que constitui o patrimônio cultural de
origem africana.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá promover convênios e
contratos com instituições de estudo e pesquisa nacionais e
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estrangeiras, exceto com aqueles países que mantiverem política
oficial de discriminação e segregação racial.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Dando continuidade à luta iniciada pelo Deputado Biel

Rocha na legislatura passada, reapresentamos este Projeto de Lei
com o objetivo de criar mecanismos para preservação e tombamento
do patrimônio cultural de origem africana em nosso Estado.

É inegável a importância do legado cultural africano na formação da
sociedade brasileira. Além das políticas públicas afirmativas de
promoção da igualdade racial, compete também ao poder público criar
mecanismos de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial
referente à identidade , à ação e à memória de origem africana, cuja
contribuição à formação da sociedade mineira é de inquestionável
importância. Destarte, ao Estado, em esforço conjunto com a
sociedade, incumbe o dever de preservar todas as manifestações
culturais e o tombamento das obras , objetos e os sítios históricos dos
antigos quilombos e terreiros de candomblé e umbanda, de modo a
garantir o legado histórico da cultura africana em nossa sociedade.

Acreditamos que a sociedade mineira poderá dar grande exemplo
ao País para que as gerações futuras possam entender a origem de
nossa formação etno-cultural e compreender e preservar a riqueza
dessa formação na busca da identidade da nação brasileira.

- 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 1.049/2007
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,
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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
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 noventa 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 maio de 2007.
Elisa Costa
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Justificação: A história dos quilombos é a da trajetória de luta e
resistência do povo negro. A formação de quilombos foi uma
constante durante todo o período da escravidão, sendo o de Ambrósio
o mais importante dos estudados até o momento.

A precariedade socioeconômica das comunidades remanescentes
de quilombos, infelizmente, ainda reflete a perpetuação do racismo e
da política de exclusão a que foram submetidos.

Este novo século que se inicia deve ter a marca da tentativa de
resgate da cidadania para essas comunidades que ainda sofrem com
os longos anos de exploração e exclusão.

Em Minas Gerais, existem diversas comunidades quilombolas,
habitadas por descendentes de escravos que lutam para conservar
suas tradições culturais e garantir a sua sobrevivência, mas que até o
momento não conseguiram nem sequer a titularidade das terras, nem
o reconhecimento pelo Estado.

A regularização fundiária dessas áreas é uma das medidas
indispensáveis para integrar as políticas públicas de promoção da
igualdade racial e de resgate da cidadania das comunidades
quilombolas.

- 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 1.050/2007
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, com sede em

Patos de Minas, é uma associação civil sem fins lucrativos e de
duração indeterminada. Destaca-se entre as principais finalidades da
entidade a execução de serviços assistenciais a famílias carentes,
idosos e crianças. Para tanto, mantém um programa de promoção
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integral a famílias menos favorecidas, um lar de idosos e, ainda,
promove campanhas de fraternidade. Todos os serviços assistenciais
prestados pela entidade são de caráter gratuito, sem distinção de
raça, cor ou religião.

A referida entidade foi fundada em 20/1/51 e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pelo Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, espero contar com o apoio
dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.051/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Noiva dos

Cordeiros, na Comunidade Rural de Noiva dos Cordeiros - ACNC -,
com sede no Município de Belo Vale.

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

Comunitária Noiva dos Cordeiros - ACNC -, em Belo Vale, com sede
no Município de Belo Vale.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação Comunitária Noiva dos Cordeiros - ACNC

-, em Belo Vale, se encontra em funcionamento desde 25 de abril de
1999. A Associação Comunitária tem por finalidade, buscar recursos
para a comunidade no âmbito municipal, estadual e federal,
canalizando ações na área de Educação, Saúde, Ação Social, Lazer,
Esporte, Turismo e Habitação, para buscar melhores condições de
vida aos cidadãos belovalenses. A Associação, no desenvolvimento
de suas atividades, não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo
ou religião.

Com base no exposto esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposta.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 540/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais -
Minaspetro -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Sérgio de Mattos, pela
posse de sua nova diretoria para o triênio 2007-2010.

Nº 541/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Celulose Nipo-Brasileira S.A.
- Cenibra -, na pessoa de seu Presidente, Sr. Fernando Henrique da
Fonseca, pela conclusão do projeto de aumento de sua capacidade de
produção para 1.140.000 toneladas/ano. (- Distribuídos à Comissão
de Turismo.)

Nº 542/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Serviço Social do Comércio
de Minas Gerais - Sesc-MG -, na pessoa de seu Diretor Regional, Sr.
Robinson Corrêa Gontijo; e com o Sindicato dos Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões - Sated-MG -, na pessoa de sua
Presidente, Sra. Magdalena Rodrigues, pelos 10 anos do Prêmio
Sesc-Sated de arte e dança. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 543/2007, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que seja
designado um Delegado e um Defensor Público para a Comarca de
Carmo do Paranaíba; a que o efetivo da PMMG nessa cidade passe a
contar com um Capitão PM; e a que seja contratado um advogado
para responder provisoriamente pela Defensoria Pública e seja
provida a vaga de Promotor Titular nessa Comarca.

Nº 544/2007, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja reforçado o policiamento nas estações do metrô. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 545/2007, da Comissão de Administração Pública, em que pede
sejam solicitados ao Presidente do Tribunal de Justiça
esclarecimentos sobre o último concurso realizado para ingresso nos
serviços de cartórios.
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Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita sejam
realizados, na Escola do Legislativo, cursos sobre a aplicação do
ICMS cultural, destinados aos Municípios.

Dos Deputados André Quintão e João Leite em que solicitam seja
realizado ciclo de debates dirigido especialmente à área de
alimentação, nutrição e segurança alimentar e destinado a divulgar as
ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - no
Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana e Doutor Rinaldo, Tiago Ulisses, Carlos Pimenta e Carlin
Moura e da Comissão de Saúde.

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

Estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência e dá
outras providências.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a Política Estadual da Pessoa com

Deficiência e estabelece os princípios, as normas e os critérios para
assegurar a inclusão social e o exercício dos direitos individuais e
coletivos da pessoa com deficiência.

Art. 2º - Considera-se deficiência toda restrição física, mental ou
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que acarrete
dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação
social e para a independência econômica.

Art. 3º - Para os fins desta lei, considera-se:
I - deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais

segmentos do corpo humano, congênita ou adquirida, acarretando o
comprometimento das funções físicas, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho das
funções;

II - deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total média de
41dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas
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freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - deficiência visual a cegueira, na qual a acuidade visual é igual

ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos em que a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos é igual ou menor que
60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das co ndições
anteriores;

IV - deficiência mental o funcionamento intelectual inferior à média,
com limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades
adaptativas, como:

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 a associação de duas ou mais deficiências.
§ 1º - Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra

em quaisquer das condições descritas neste artigo, bem como a que
apresenta comprometimento psicossocial, com características
específicas ou combinadas, de síndromes e quadros psicológicos,
neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no
desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que
requeira cuidados e tratamentos específicos.

§ 2º - Considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que,
não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha,
por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade,
flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Art. 4º - Cabe ao Estado, à sociedade, à comunidade e à família
assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, ao transporte,
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ao acesso às edificações públicas, à cultura, à seguridade social, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

Art. 5º - Cabe ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência fiscalizar e exigir o cumprimento da
legislação que assegura os direitos da pessoa com deficiência, bem
como estabelecer as diretrizes e prioridades da política de que trata
esta lei.

Art. 6º - Compete à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente - Caade - exercer a coordenação da política de que trata
esta lei.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Seção I
Dos Princípios

Art. 7º - A Política Estadual da Pessoa com Deficiência obedecerá
aos seguintes princípios:

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil,
de modo a assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no
contexto socioeconômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e
operacionais que assegurem à pessoa com deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, que, decorrentes da Constituição e
das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico;

III - respeito à pessoa com deficiência, que deve ter garantida a
igualdade de oportunidades na sociedade por meio do
reconhecimento dos direitos que lhe são assegurados, sem
discriminação;

IV - respeito à dignidade da pessoa com deficiência, à sua
autonomia, às suas diferenças e potencialidades e reconhecimento de
seus direitos a benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedada qualquer comprovação
vexatória de necessidade;

V - primazia da responsabilidade do Poder Executivo na condução
da política de que trata esta lei.

Seção II
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Dos Objetivos
Art. 8º - São objetivos da Política Estadual da Pessoa com

Deficiência:
I - assegurar o pleno exercício da cidadania da pessoa com

deficiência, garantir seus direitos individuais e coletivos e combater o
preconceito, a discriminação e a marginalização ela direcionados;

II - assegurar o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência
em iniciativas governamentais e em serviços públicos fundamentais
nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho,
transporte, habitação, cultura, esporte e lazer, de forma adequada às
suas peculiaridades;

III - promover medidas que visem à qualificação profissional e à
criação de postos de trabalho e que privilegiem atividades econômicas
com absorção de mão-de-obra de pessoas com deficiência, e criar
oportunidades de habilitação, reabilitação, formação profissional e
inserção no mercado de trabalho;

IV - estabelecer programas de prevenção de deficiência e de
eliminação de suas causas;

V - promover a articulação dos órgãos públicos, entidades privadas
e organismos internacionais, bem como a integração de suas ações
para a implementação da política de que trata esta lei;

VI - implantar e manter rede de atendimento que proporcione as
condições necessárias à inclusão social da pessoa com deficiência;

VII - viabilizar a participação da pessoa com deficiência na
implementação da política de que trata esta lei, por intermédio de suas
entidades representativas;

VIII - assegurar o direito à ampla informação sobre serviços e
benefícios, programas e projetos, bem como recursos oferecidos pelo
poder público e critérios para sua concessão;

IX - incentivar as entidades representativas da pessoa com
deficiência a manter prioritariamente programas que favoreçam o
desenvolvimento de seus associados nas áreas de habilitação e
reabilitação, a inclusão social, a qualificação profissional e a atuação
na defesa de seus direitos.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Seção I
Da Saúde

Art. 9º - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta responsáveis pela saúde deverão priorizar as seguinte
medidas, sem prejuízo de outras:

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, entre outros, bem
como de programas para tratamento adequado dos acidentados;

III - implantação, implementação e manutenção 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 com as políticas sociais e em caráter intersetorial;

IV - garantia de acesso das pessoas com deficiência aos
estabelecimentos de saúde públicos, privados ou filantrópicos, e de
tratamento adequado, conforme normas técnicas e condutas
apropriadas;

V - garantia de atendimento domiciliar de saúde à pessoa com
deficiência não internada e impossibilitada de acesso à unidade de
atendimento;

VI - investimento na formação e na atuação de agentes comunitários
e de equipes de saúde da família, visando à disseminação de práticas
e estratégias de reabilitação referenciadas na comunidade.

§ 1º - Para os fins desta 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 pela rede conveniada e contratada,
devidamente credenciada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 10 - É beneficiária do processo de habilitação e reabilitação a
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pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza,
agente causal ou grau de severidade.

§ 1º - Entende-se por habilitação o processo contínuo e de duração
ilimitada que proporcione à pessoa com deficiência alcançar o nível de
desenvolvimento pessoal necessário a uma vida socialmente
participativa ou produtiva.

§ 2º - Considera-se reabilitação o processo de recuperação, total ou
parcial, das funções físicas, mentais e sensoriais da pessoa com
deficiência, para que atinja independência e autonomia e se reintegre
à vida comunitária e ao mercado de trabalho.

§ 3º - A reabilitação da pessoa com deficiência será avaliada
periodicamente, desde que necessário.

Art. 11 - 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. 12 - A promoção da saúde e da reintegração social da pessoa
com sofrimento mental se dará conforme o disposto na Lei nº 11.802,
de 18 de janeiro de 1995.

Seção II
Da Assistência Social

Art. 13 - Constitui campo de ação da assistência social, no que diz
respeito à pessoa com deficiência:

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 à pessoa
com deficiência;

V - garantia de acolhimento em moradias temporárias, observando-
se o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando for o caso;

VI - desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção
especial à pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem
referência familiar;



636

VII - promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de
valorização das potencialidades da pessoa com deficiência e de
combate ao preconceito e à discriminação, de forma intersetorial;

VIII - garantia de acompanhamento à família da pessoa com
deficiência beneficiária da Política Estadual de Assistência Social, de
que trata a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996;

IX - garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação
social da pessoa com deficiência;

X - garantia de ações de proteção social básica centradas nas
necessidades e nas potencialidades da pessoa com deficiência;

XI - organização das ações de proteção social básica de forma
intersetorial e descentralizada.

Parágrafo único - As ações de proteção social básica voltadas para
a pessoa com deficiência estarão integradas na Política Estadual de
Assistência Social e serão submetidas ao controle do Conselho
Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

Seção III
Da Educação

Art. 14 - Ficam assegurados, no Sistema Estadual de Ensino, a
permanência e o acesso de crianças, jovens e adultos com deficiência
a uma educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de
ensino.

Parágrafo único - A matrícula dos educandos a que se refere o
“caput” deste artigo será efetivada de acordo com a região de
moradia, observados os parâmetros e critérios do cadastro geral do
Estado.

Art. 15 - 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. 16 - O poder público disponibilizará recursos tecnológicos e
equipamentos nas escolas públicas estaduais a fim de atender às
necessidades educacionais e de mobilidade específicas do aluno com
deficiência.

Art. 17 - Fica assegurada a consecução de medidas e ações que
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possibilitem a formação continuada em serviço dos educadores da
rede pública estadual para o atendimento das necessidades
educacionais especiais do aluno com deficiência.

Seção IV
Dos Outros Benefícios

Subseção I
Da Pesquisa

Art. 18 - O poder público, por meio dos organismos de apoio à
pesquisa e das agências de financiamento, fomentará pesquisas
científicas e cursos de especialização com as seguintes finalidades:

I - tratamento e prevenção de deficiência;
II - produção de tecnologia e aparatos para auxiliar a pessoa com

deficiência;
III - especialização de recursos humanos em acessibilidade e

comunicação.
Art. 19 - 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.

Subseção II
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos ou de Uso Coletivo
Art. 20 - A administração pública estadual direta e indireta destinará,

anualmente, dotação orçamentária para adaptação ou supressão de
barreiras arquitetônicas que dificultem ou impeçam a acessibilidade da
pessoa com deficiência nos edifícios públicos ou edifícios de uso
coletivo.

Art. 21 - Os espaços públicos e as edificações de órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado adequar-se-ão, no prazo de três anos contados da
data de publicação desta lei, às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - que tratam sobre acessibilidade.

Art. 22 - Serão reservados 2% (dois por cento) das vagas em todos
os estacionamentos de veículos, em órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, próximas dos acessos de circulação de pedestre, para
veículos que transportem pessoa com deficiência ou com mobilidade
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reduzida, garantida pelo menos uma vaga, quando não se possa, pelo
percentual apresentado, obter número inteiro.

Parágrafo único - Os veículos estacionados nas vagas reservadas
deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla
visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que
disciplinarão suas características e condições de uso.

Art. 23 - A construção, a ampliação ou a reforma de edificações,
praças e equipamentos esportivos, culturais e de lazer, públicos e
privados, de acesso ao público e destinados ao uso coletivo, serão
executadas de modo que se tornem acessíveis à pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo,
serão observados os seguintes requisitos de acessibilidade:

I - ausência de barreira arquitetônica e de obstáculos que impeçam
ou dificultem a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida em pelo menos um dos itinerários que
comuniquem horizontal e verticalmente as dependências e os serviços
dos edifícios, entre si e com o exterior;

II - pelo menos um banheiro acessível por pavimento, para cada
gênero, com equipamentos e acessórios que possam ser utilizados
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

III - legenda em braille para as informações nas portas de acesso e
nas demais dependências dos edifícios;

IV - elevadores com informações em braille e em viva-voz, além de
portas de entrada acessíveis à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;

V - percurso acessível entre unidades privativas e áreas externas ou
de uso coletivo.

Art. 24 - As disposições desta lei aplicam-se também aos edifícios
ou aos imóveis declarados de valor histórico-cultural, desde que as
modificações necessárias observem a legislação pertinente.

Art. 25 - Fica assegurado à pessoa cega ou com baixa visão
acompanhada de cão-guia o ingresso e a permanência em qualquer
local de propriedade de órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado, sem discriminação quanto ao
uso de entrada, elevador principal ou de serviço.
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Parágrafo único - O cão-guia portará identificação, e a pessoa cega
ou com baixa visão apresentará, quando solicitado, o comprovante de
habilitação e de sanidade do animal, expedido por órgão ou instituição
credenciados.

Subseção III
Das Políticas Públicas de Habitação

Art. 26 - O órgão ou a entidade responsável pela política
habitacional do Estado reservará para pessoas com deficiência
permanente 10% (dez por cento) de suas unidades habitacionais
originárias de programas desenvolvidos e financiados pelo poder
público estadual ou que contenham recursos orçamentários do Estado
em parceria com fontes federais, municipais ou organizações não
governamentais.

Parágrafo único - Se o número de interessados com deficiência
permanente for inferior ao das unidades habitacionais a eles
reservadas, as remanescentes serão destinadas aos demais
interessados.

Subseção IV
Do Acesso a Cargos e Empregos Públicos

Art. 27 - 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 da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado.

§ 1º - Sempre que a aplicação do percentual a que se refere o
“caput” deste artigo resultar em número fracionário, arredondar-se-á a
fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro
subseqüente e a fração inferior a 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 deste artigo,
convocar-se-á, imediatamente, a pessoa com deficiência, conforme
classificação.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou
processo seletivo criarão condições, na aplicação de provas, que
atendam às necessidades do candidato com deficiência, bem como
garantirão a acessibilidade ao local.
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§ 4º - Se o número de candidatos com deficiência aprovados for
inferior ao das vagas a eles reservadas, as remanescentes serão
ocupadas pelos demais candidatos, respeitada a ordem de
classificação.

Art. 28 - Ficam reservados às pessoas com deficiência 5% (cinco
por cento) das vagas em estágio em órgão da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado.

Parágrafo único - Se o número de candidatos com deficiência
selecionados for inferior ao das vagas reservadas a eles, as
remanescentes serão ocupadas pelos demais concorrentes.

Art. 29 - Caberá à gerência de estágio dos órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado a
definição das atividades compatíveis com cada tipo de deficiência e a
inscrição de candidatos com deficiência em listagem específica.

Subseção V
Da Formação, Habilitação e Reabilitação Profissional

Art. 30 - O poder público estadual criará e manterá serviços de
habilitação e reabilitação profissional, bem como apoiará iniciativas de
órgãos não governamentais, que visem à qualificação profissional e à
inclusão produtiva da pessoa com deficiência.

Art. 31 - Os órgãos estaduais promoverão a adequação dos serviços
públicos de habilitação e reabilitação profissional, de modo a remover
barreiras físicas e de comunicação e a favorecer o desenvolvimento
das potencialidades da pessoa com limitações físicas, funcionais,
motoras, sensoriais ou mentais.

Art. 32 - O poder público estadual promoverá o acompanhamento, o
monitoramento e a avaliação dos programas e projetos de habilitação
e reabilitação profissional implementados em parceria com
organizações não governamentais, filantrópicas e privadas.

Art. 33 - A inclusão produtiva da pessoa com deficiência será
implementada por meio das seguintes medidas:

I - qualificação profissional da pessoa com deficiência;
II - intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no

mercado de trabalho;
III - fomento ao empreendedorismo individual ou de grupos,

mediante trabalho em regime de economia familiar ou comunitária.
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Subseção VI
Da Comunicação e do Sistema de Informação

Art. 34 - O poder público estimulará a formação de profissionais
especializados em transcrição para o sistema braille e em
interpretação da Língua Brasileira de Sinais - Libras - priorizando os
servidores estaduais.

Parágrafo único - Fica reconhecida oficialmente, pelo Estado de
Minas Gerais, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de
Sinais como nativa dos surdos.

Art. 35 - A produção e a distribuição de material audiovisual e a
difusão de programas educativos, culturais, esportivos, sociais,
artísticos e administrativos produzidos pela administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado incluirão um intérprete da
Língua Brasileira de Sinais.

Parágrafo único - O intérprete a que se refere o “caput” deste artigo
atuará em todas as transmissões veiculadas pela televisão, inclusive
os comerciais.

Art. 36 - Os serviços de radiodifusão e de sons e imagens gerados
no Estado adotarão medidas técnicas para permitir o uso de sinais, a
transmissão com legenda (“closed caption”) e demais opções
técnicas, visando a garantir à pessoa surda o acesso à informação.

Art. 37 - Os equipamentos de informática da administração pública
direta e indireta dos Poderes do Estado disponibilizados para uso
público serão adaptados a fim de atender às demandas da pessoa
com deficiência, especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas.

Art. 38 - O poder público observará as normas e regras de
acessibilidade para criação e manutenção de páginas eletrônicas, de
forma a possibilitar a utilização de serviços, informações e gráficos
disponíveis na internet ao usuário cego ou com outras deficiências
que demandem recursos especiais.

Subseção VII
Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer

Art. 39 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo
e pelo lazer adotarão, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - incentivar o exercício de atividades criativas;
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II - incentivar a prática desportiva formal e não formal, como direito
de cada um, e o lazer como forma de promoção social;

III - estimular meios que facilitem o exercício de atividades
desportivas pela pessoa com deficiência;

IV - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas, inclusive
as dos estabelecimentos de ensino;

V - promover a inclusão de atividades desportivas para a pessoa
com deficiência na prática da educação física, ministrada nas
instituições de ensino públicas;

VI - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com
informações adequadas à pessoa com deficiência;

VII - estimular a ampliação do turismo à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras
acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

Art. 40 - 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 acesso da pessoa com deficiência, de modo a possibilitar-
lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais.

Art. 41 - Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes o gerenciamento dos programas e eventos
esportivos destinados à pessoa com deficiência, inclusive a promoção
de torneios periódicos inter-regionais.

Art. 42 - O Poder Executivo poderá conceder incentivo à empresa
privada que se dispuser a contribuir para a adaptação de
equipamentos públicos esportivos estaduais e a promoção de
programas e eventos esportivos voltados para a pessoa com
deficiência.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 - Fica instituída a Semana Estadual da Pessoa com
Deficiência, destinada a estudos, exposições e atividades que
subsidiem a elaboração de políticas voltadas para a pessoa com
deficiência e estimulem a reflexão sobre a sua integração na
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sociedade, a qual será realizada anualmente no mês de setembro,
junto ao dia 21, data em que se comemora o Dia Estadual de Luta da
Pessoa Portadora de Deficiência.

Art. 44 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
para o atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 45 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 47 - Ficam revogados os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.193, de 13 de

maio de 1982, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.799, de 21 de
dezembro de 2000.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Esta proposição tem origem no Projeto de Lei Nº

1.672/2004, apresentado pela deputada Maria Tereza Lara, à partir de
proposta construída com várias entidades que representam as
pessoas com deficiência no Estado, por meio de 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.

Esta proposta já foi discutida em audiência pública da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, realizada em
1º/9/2004, com a presença de representantes de instituições ligadas
às pessoas portadoras de deficiência, que apresentaram algumas
sugestões para seu aprimoramento, as quais foram incorporadas no
substitutivo aprovado nesta Comissão e que ora apresento.

Com a aprovação do Estatuto do Portador de Deficiência, com o
objetivo de assegurar a integração social e o pleno exercício dos
direitos individuais e coletivos da pessoa com limitação físico-motora,
mental, visual, auditiva ou múltipla que dificulte a sua inserção social,
trata-se agora de adequar a legislação mineira a essa nova realidade
nacional.

PROJETO DE LEI
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Dispõe sobre a legitimação e a regularização de posses e sobre a
permissão de uso em terras devolutas estaduais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - São legitimáveis as posses em terras devolutas estaduais

regularmente discriminadas, em benefício dos ocupantes, pessoa
física ou jurídica, que possuam como seu, por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição:

I - imóvel urbano ou rural com características urbanas, não superior
a 5.000m² (cinco mil metros quadrados), utilizando-o para sua moradia
ou de sua família, ou para o exercício de atividade comercial,
industrial ou profissional;

II - imóvel rural ou urbano com características rurais, não superior a
100ha (cem hectares), com a utilização de, no mínimo, 30% (trinta por
cento) da área aproveitável, por si ou por prepostos, para o exercício
de atividades agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal,
agroindustrial ou outra forma de exploração racional não defesa em
lei.

Parágrafo único - Não serão legitimadas as posses:
I - dos ocupantes que sejam proprietários de outro imóvel com as

mesmas características, urbana ou rural, da área devoluta ocupada;
II - dos ocupantes beneficiados em planos anteriores com título de

domínio expedido pelo Estado;
III - em área rural, dos ocupantes:
a) estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem

casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens;
b) pessoas jurídicas com mais de 50% (cinqüenta por cento) de

capital estrangeiro.
Art. 2º - São regularizáveis as posses de imóveis rurais situados em

terras devolutas estaduais, com área contínua superior a 100ha (cem
hectares), até o limite de 500ha (quinhentos hectares), com a
utilização de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua área
aproveitável, em benefício do ocupante, pessoa física, que o torne
produtivo com o seu trabalho e o de sua família, nele mantendo
morada permanente e que o tenha explorado efetivamente por prazo
não inferior a cinco anos ininterruptamente e sem oposição, para o
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exercício de atividades agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal,
agroindustrial ou outra forma de exploração racional não defesa em
lei.

§ 1º - A regularização de que trata este artigo dar-se-á mediante
alienação pelo valor da terra nua, cujo ocupante, desde que preencha
os requisitos constantes no “caput” deste artigo, terá preferência na
aquisição.

§ 2º - Não serão regularizadas posses dos ocupantes:
I - que sejam proprietários de outro imóvel rural;
II - beneficiados em planos anteriores com título de domínio

expedido pelo Estado;
III - estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem

casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens.
Art. 3º - O órgão estadual responsável procederá à vistoria das

terras devolutas de domínio do Estado e elaborará laudo, que conterá:
I - o levantamento das áreas que se encontrem vagas;
II - o rol dos ocupantes existentes e a análise indicativa daqueles

cuja posse seja considerada legitimável, regularizável ou que possa
ter seu uso permitido, nos termos desta lei.

§ 1º - O rol aludido no inciso II deste artigo qualificará de forma
pormenorizada os ocupantes e, quanto à área ocupada, sua extensão,
descrição das divisas, o nome dos confinantes, o valor, a natureza das
benfeitorias e as culturas e criações existentes.

§ 2º - Para efeito de valoração da área, será utilizado:
I - o Valor da Terra Nua - VTN -, em se tratando de imóvel com

características rurais;
II - o valor venal, em se tratando de imóvel com características

urbanas.
§ 3º - As terras devolutas encontradas vagas e as declaradas de

interesse e não passíveis de legitimação, regularização ou permissão
de uso, serão incorporadas ao patrimônio do Estado.

Art. 4º - O órgão estadual responsável, juntamente com o Ministério
Público Estadual e o Poder Judiciário, fará vistoria das áreas que
foram legitimadas a partir do ano de 1980 até 2002.

Parágrafo único - A propriedade rural cuja documentação referente à
origem e à seqüência dos títulos de propriedade apresentar
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inconsistência será retomada pelo Estado.
Art. 5º - Compete ao Ministério Público Estadual, por meio do

Procurador Regional, aprovar o laudo, do qual dará conhecimento aos
interessados mediante editais publicados uma vez no diário oficial do
Estado e duas em jornal de circulação local, se houver, facultando-
lhes reclamar contra os critérios adotados, e erros ou omissões e
também propor a forma que devam ser descritas as divisas do imóvel.

Art. 6º - Apresentada reclamação que de algum modo interfira no
interesse de ocupante integrante do rol aludido no inciso II do art. 3º,
será ele intimado pessoalmente para, no prazo de quinze dias,
oferecer defesa.

Art. 7º - Julgadas as reclamações ou não as havendo, ratificado ou,
se for o caso, retificado o plano geral, por despacho, o Procurador
Regional o encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,
que, conhecendo de todo o processado, o homologará.

Art. 8º - Homologado o plano geral, os ocupantes a que o Estado
haja afinal reconhecido o direito de:

I - legitimação, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo de
dez dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador- Chefe da
Unidade Regional, a taxa de transferência, calculada na base de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do imóvel, conforme sua situação, nos
termos do § 2º, do art. 3º;

II - regularização, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo
de sessenta dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe
da Unidade Regional, o valor do imóvel, nos termos do item I do § 2º
do art. 3º.

Parágrafo único - Os ocupantes a que o plano geral atribua área
rural não superior a 25ha (vinte e cinco hectares) ficam dispensados
do pagamento da taxa de transferência, referida no inciso I deste
artigo.

Art. 9º - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que preencham
os requisitos dos arts. 1º e 2º, conforme o caso e hajam cumprido as
exigências do artigo antecedente, a Fazenda do Estado expedirá título
de domínio, que conterá:

I - a cláusula de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos;
II - o nome e a qualificação do outorgado;
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III - a identificação e a caracterização do imóvel;
IV - o livro e respectivas folhas;
V - a data;
VI - o perímetro em que se situa o imóvel;
VII - o número da matrícula e a serventia na qual esteja registrada a

área maior em nome da Fazenda do Estado;
VIII - o valor da concessão.
§ 1º - A qualificação do outorgado compreenderá:
I - quando se tratar de pessoa física, sua nacionalidade, estado civil,

profissão, domicílio, número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Físicas, do Ministério da Fazenda e Registro Geral de sua cédula de
identidade ou, à falta deste, sua filiação e, sendo casado, o nome do
cônjuge e o regime de bens no casamento;

II - quando se tratar de pessoa jurídica, o domicílio da sua sede
social e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, do Ministério da Fazenda.

§ 2º - A identificação e a caracterização do imóvel compreenderão o
Município da situação, as confinanças com a menção do lado em que
se situam, a área e, ainda:

I - se urbano:
a) a localização e o nome do logradouro ao qual faz frente;
b) o número, ou se situa do lado par ou ímpar do logradouro, a

quadra e a distância métrica da esquina mais próxima.
II - se rural, o distrito, a localização e a denominação.
§ 3º - Nos imóveis rurais acima de 20ha (vinte hectares), deverá

constar no título, bem como no memorial descritivo e na planta, a
descrição da reserva legal obrigatória de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) da área, nos termos e para os efeitos do § 2º do art. 16 da Lei
Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal.

Art. 10 - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que não
preencham os requisitos dos arts. 1º ou 2º ou não tenham cumprido a
exigência do art. 7º, poderá a Fazenda do Estado outorgar termo de
permissão de uso, a título precário que conterá o disposto nos incisos
II a VIII do “caput” do artigo anterior, desde que preencham o requisito
mínimo de real aproveitamento, baseado em exploração efetiva ou na
introdução de benfeitorias.
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§ 1º - A permissão de uso incidirá sobre imóveis com as áreas
estabelecidas nos incisos I e II do art. 1º e no art. 2º, de acordo com
as suas características, podendo ser ultrapassadas tais dimensões,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), em casos excepcionais,
em razão da extensão da forma de exploração ou das benfeitorias, a
critério do Procurador-Chefe da Unidade Regional, ouvido o órgão
responsável.

§ 2º - O termo de permissão de uso somente será transferível com
prévia autorização do Estado, mediante requerimento do interessado
dirigido ao Procurador-Chefe da Unidade Regional, que decidirá,
ouvido o órgão responsável.

§ 3º - Os imóveis objeto de permissão de uso poderão ter sua posse
legitimada ou regularizada, caso se verifique posteriormente o
preenchimento dos requisitos exigidos nesta lei, mediante
requerimento do permissionário dirigido ao Procurador-Chefe da
Unidade Regional, que ouvirá o órgão responsável acerca das
alegações, com a expedição do título de domínio, provados os
requisitos e cumprida a exigência do art. 7º, cancelando-se o termo
anterior.

Art. 11 - Os ocupantes de terras devolutas estaduais insertas nas
áreas de proteção ambiental, poderão ter sua posse legitimada,
regularizada ou ter seu uso permitido, desde que, além do
procedimento e dos requisitos estabelecidos nesta lei, seja observado
o seguinte:

I - tenham se instalado na área antes de 21 de setembro de 1984;
II - haja prévia concordância da Secretaria de Meio Ambiente;
§ 1º - Nos títulos de domínio em área referida no “caput” deste

artigo, além dos requisitos estabelecidos no art. 8º, deverão constar:
I - restrições ao uso do imóvel decorrentes das normas federais e

estaduais de caráter ambiental;
II - renúncia por parte do outorgado ao recebimento de qualquer

indenização decorrente das restrições.
§ 2º - Não serão legitimadas nem regularizadas as posses nas áreas

declaradas zona de vida silvestre das APAs, sendo facultada a
outorga de termo de permissão de uso, desde que atendidos os
requisitos mínimos estabelecidos no art. 9º e nos incisos I e II do
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“caput” deste artigo.
Art. 12 - Os títulos de domínio e os termos de permissão de uso

serão lavrados pelo órgão responsável e serão registrados em livro
próprio, devendo ser subscritos pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo
Procurador Regional, pelo Secretário da Justiça, pelo Diretor Fundiário
do órgão e pelo outorgado.

Parágrafo único - Os títulos de domínio e os termos de permissão de
uso deverão ser lavrados em três vias, acompanhadas de memorial
descritivo do imóvel e da reserva legal, se for o caso, da planta do
imóvel, e destinam-se, respectivamente, à composição de livros
próprios, que ficarão sob a guarda do órgão responsável, à juntada no
pertinente procedimento administrativo de legitimação e regularização
de posses e ao outorgado ou ao permissionário.

Art. 13 - A outorga de título de domínio ou termos de permissão de
uso aos ocupantes fica subordinada à conveniência e à oportunidade,
na medida do interesse público do Estado, ainda que preenchidos os
requisitos estabelecidos nesta lei, com exceção daqueles que hajam
cumprido a exigência contida no art. 7º, incisos I ou II, casos em que a
legitimação ou a regularização se torna obrigatória.

Art. 14 - A partir da aprovação desta lei, todos os contratos de
arrendamento de terras devolutas serão cancelados.

Art. 15 - Relativamente às áreas cuja posse não haja sido legitimada
ou regularizada, nem tenham seu uso permitido, a Procuradoria-Geral
do Estado promoverá, também na medida do interesse público, a
execução da sentença que declarou as terras de domínio do Estado,
mediante ação reivindicatória, ficando assegurada a indenização das
benfeitorias de boa-fé.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Ficam revogados as Leis nºs 11.020, de 1993, e 11.401, de

1994, o Decreto nº 34.801, de 1993.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Esta é uma bandeira antiga dos movimentos de luta

pela reforma agrária e por uma distribuição mais justa da posse da
terra em nosso país. Acreditamos ser esta uma das principais tarefas
que esperamos ser cumprida pelo Instituto de Terras do Estado de
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Minas Gerais - Iter -, desde a sua criação: o cadastramento das terras
devolutas do Estado e a sua justa distribuição, em busca da
superação da miséria e do desemprego no campo.

O Deputado Rogério Correia assumiu esta bandeira na legislatura
passada, apresentando esta proposição que, no entanto, teve sua
tramitação interrompida por diligência ao Iter, que até o momento não
se manifestou.

Ao reapresentá-la, manifestamos nossa disposição de continuar esta
luta, esperando que o Iter venha a cumprir, com agilidade, uma das
suas principais atividades, a qual inspirou a sua criação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Educação, de Saúde, de Administração Pública, de
Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais, de Turismo e de
Transporte e do Deputado Mauri Torres.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, senhoras e senhores, como Presidente da Comissão de
Cultura desta Casa, tenho observado as diversas iniciativas
promovidas pela Assembléia para divulgação das manifestações
culturais produzidas nos inúmeros Municípios mineiros.

Dessa forma, não poderia deixar de mencionar e, principalmente, de
parabenizar a Presidência e a Diretoria desta Casa pelo compromisso
com a democratização da cultura e da popularização da arte,
oferecendo os espaços deste Parlamento à sociedade, para que esta
tenha amplo acesso a peças teatrais, musicais, exposições e mostras
culturais, além das constantes palestras, das audiências públicas, dos
fóruns, dos debates e de outras iniciativas acadêmicas.

Também não podemos deixar de mencionar os projetos: “Segunda
Musical”, que traz artistas, em geral de linha mais erudita, para se
apresentarem nas noites de segunda-feira; o “Zás”, que ocorre às
sextas-feiras, ao meio-dia, promove apresentações de músicos
populares, com entrada franca, divulgando a nossa música a todas as
idades. Assim, diferentes interesses culturais são atendidos, o que
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reafirma no seu proceder o princípio precípuo desta Casa, que é a
democracia.

Nesta oportunidade, cumprimento a todos os servidores envolvidos
nesse processo pelo maravilhoso trabalho realizado.

A TV Assembléia e a Rádio Assembléia têm sido importantes
veículos de divulgação da nossa cultura e estão presentes em todos
os eventos, efetuando uma brilhante cobertura dos acontecimentos
deste Parlamento. As valorosas equipes desses setores merecem não
só os nossos agradecimentos, mas também o nosso sincero
reconhecimento.

O Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema também é outro
cenário de múltiplas produções culturais que podemos usufruir, aqui
na Assembléia, com exposições de artistas plásticos, nas
modalidades de pinturas, esculturas, fotografias e artesanato. Uma
das brilhantes iniciativas é a reunião de trabalhos realizados no
interior do Estado e que podem ser vistos por todos, sem distinção.
Trata-se de uma oportunidade maravilhosa para a valorização e a
divulgação dos trabalhos desses artistas.

Aproveito a oportunidade para convidar os nobres colegas
Deputados e Deputadas, os ouvintes e todos que nos assistem a
visitar a 11ª Mostra Inativa, cujos trabalhos expostos são dos
servidores aposentados desta Casa. Neste ano a mostra conta com a
participação de 38 expositores. Além de proporcionar a divulgação de
talentos e habilidades, é uma ocasião ímpar de os ex-funcionários se
reencontrarem e confraternizarem-se. Portanto, parabéns a todos os
participantes dessa mostra.

Gostaria também de mencionar a oitava edição da feira de
artesanato da UFMG, que funciona até sábado próximo, no “campus”
da Pampulha. A feira expõe trabalhos de 27 Municípios do Vale do
Jequitinhonha, com a participação de 63 artistas. Essa mostra é o
resultado do programa Pólo de Integração da UFMG, voltado para o
desenvolvimento regional, com apoio às áreas da cultura, da
educação, do meio ambiente, da saúde e da geração de emprego e
renda.

Envio meus cumprimentos à Diretora de Ação Cultural da UFMG,
Terezinha Furiati, bem como ao Magnífico Reitor Ronaldo Tadêu
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Pena, pelo brilhante projeto Cidades da UFMG, que estende seus
braços, socializando os conhecimentos produzidos em todo o Estado
de Minas Gerais, contribuindo para a formação da cidadania do povo
mineiro.

Ao mencionar as atividades culturais que promovem emprego e
renda, faço alusão às perspectivas da Comissão de Cultura, que
realizará várias atividades dentro desse tema e que se encontra em
consonância com uma das metas traçadas pelo nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, para este Parlamento: a valorização
das vocações e das potencialidades de cada região de Minas, com a
expectativa da promoção da cidadania e do desenvolvimento
sustentável.

Por fim, gostaria de enviar o meu caloroso abraço a todas as mães
pelo seu dia e saudar de maneira especial as minhas companheiras
da bancada feminina, as esposas dos nobres colegas Deputados,
bem como a todas as mães que trabalham nesta Casa. Que Deus
continue abençoando cada uma de vocês e a todas as mães do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, nesta semana a Assembléia Legislativa, através das suas
comissões temáticas, realizou importantes e produtivas audiências
públicas. E uma delas, que gostaria de relatar, diz respeito à
Comissão de Fiscalização Financeira, a pedido do Deputado
Sebastião Helvécio. O Deputado teve a iniciativa de solicitar uma
discussão sobre a Resolução nº 205 do Conselho Nacional de
Trânsito - Contran -, que exige o porte do documento original do carro
ou a segunda via do original. Já não será admitido ao condutor portar
a fotocópia autenticada. Essa resolução foi motivada por questões de
política de segurança pública, relacionadas com a falsificação de
documentação, etc.

A audiência não entrou no mérito da Resolução nº 205, mas no das
dificuldades, principalmente financeiras, que ela trará para os
condutores e as empresas locadoras de veículos. Primeiro, para o
proprietário do veículo. A tabela do Detran em Minas estipula um valor
para essa segunda via de R$40,00, um dos valores mais altos do
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País, enquanto em São Paulo ela custa R$15,00. O condutor, que já
paga o IPVA, o seguro obrigatório, o IPTU, o Imposto de Renda, o
imposto embutido no que consome, agora terá que portar a segunda
via do documento, já não vale a fotocópia autenticada.

Por exemplo, numa casa em que há dois ou três condutores, mulher,
marido e filho, cada um deverá ter a sua segunda via porque muitas
vezes a pessoa traz o documento em sua carteira e sai do carro com
ela; depois outra pessoa usa o carro e, se for pego em uma “blitz”, o
carro é retido, há multa, reboque, aquele valor imenso.

Então, Minas Gerais é um dos Estados onde se paga mais caro
essa taxa: R$40,00. Em São Paulo, são R$15,00. Por que em São
Paulo são R$15,00 e aqui R$40,00? A média brasileira varia de
R$15,00 a R$30,00.

A situação se torna mais grave com as locadoras de veículos,
porque algumas possuem 500, 1.000, 2.000 veículos e até mais. Elas
terão de providenciar, além do original, essa segunda via para todos
os veículos. Imagine a situação do cidadão que aluga um carro e
perde o documento. Se a empresa não possuir uma segunda via para
enviar imediatamente ao locador, terá de ir ao Detran solicitá-la. Pode
haver grande demora no envio do documento para o locador. Imagine
a situação do indivíduo que estiver no interior de Minas ou em outro
Estado, ficará dois, três, quatro dias para receber essa segunda via.
Evidentemente que a pessoa não ficará esperando todo esse tempo,
pois todos que viajam têm seu prazo estipulado. Simplesmente não
poderá conduzir o veículo. Prejuízo para o usuário, para aquele que
alugou o carro, prejuízo para a locadora.

Essa é uma realidade posta pela resolução do Contran, mas a
tabela é votada pela Assembléia. O Deputado Sebastião Helvécio fez
uma proposta que considero muito interessante. Participei da
audiência exatamente, porque já estava preocupado. Por sugestão
feita pelo responsável do Contran, alguns Estados estão adotando um
termo, até para fugir da anualidade, de reimpressão do documento.
Qual é o preço de custo para reimprimir o documento do veículo?
Cinco reais? Oito reais? Estabeleceríamos somente esse valor, e o
proprietário do veículo não teria um dispêndio a mais, entre tantos
outros impostos.
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Nessa mesma reunião, foi discutida também outra questão polêmica
sobre os mototáxis, os motofretes, etc., assunto que quero abordar.
Primeiro, porque o problema atinge dezenas e centenas de Municípios
mineiros. Trata-se de uma questão muito objetiva, pois esse tipo de
serviços, na área de saúde, é muito comum em alguns Municípios. Há
uma pressão, até pela necessidade de emprego e geração de renda,
de quem faz esse tipo de serviço; todavia, de maneira aberta, gostaria
de fazer uma diferenciação.

Primeiramente sobre o mototáxi para conduzir pessoas. Tenho muita
reserva quanto a esse tipo de transporte em médias e grandes
cidades, até porque o conflito na via urbana é muito grande. Há o
ônibus, o caminhão, o táxi, o carro particular e vias de alta velocidade.
Assim, não considero que seja o ideal, e falo com conhecimento de
causa porque pilotei moto por mais de 20 anos. A moto, como meio de
deslocamento para meu local de trabalho e estudos, foi muito
importante para mim, já que trabalhei e estudei minha vida quase
toda. É um meio de transporte individual importante; entretanto, como
meio de transporte para terceiros, nas grandes cidades já há o metrô,
o transporte coletivo, etc. Além disso, quanto menos concorrência
houver com o transporte coletivo e com o metrô, menos impacto
haverá sobre a tarifa, que será reduzida.

Para os Municípios menores, já vejo esse meio de transporte com
certa simpatia. Em alguns Municípios, o transporte prioritário não é o
ônibus nem o metrô, mas a bicicleta. Conheço, como os demais
Deputados, várias cidades mineiras pequenas e planas, que se
utilizam da bicicleta. Em certas cidades pequenas que não possuem
transporte coletivo, mas têm a topografia íngreme, com muitos morros,
aparece a figura do mototáxi. Nesse caso não há perigo; todos se
conhecem, o mototáxi anda em velocidade razoável. Às vezes não há
ônibus no Município para determinado tipo de deslocamento.

Esse tipo de regulamentação é de caráter municipal. A Constituição
Federal é bem clara nesse aspecto. Mas há uma questão federal, a
regulamentação da profissão do “motobói”, a qual está relacionada
com o motofrete. Essa, sim, é uma modalidade muito desenvolvida
atualmente, visto que possibilita ao cidadão receber remédios,
alimentação, entre outros produtos, em casa e com rapidez.
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O que ocorre hoje? Se não há regulamentação da profissão, não há
especificação da obrigatoriedade das condições de trabalho de seus
equipamentos; portanto, hoje há um mercado terceirizado, precário,
visto que não se tem carteira assinada, não há proteção trabalhista.
Muitas vezes, os “motobóis” ganham por entrega. Se é assim,
considerando-se que a remuneração é muito baixa, quanto mais
entregas eles fizerem, mais dinheiro receberão. O que essa situação
tem gerado? Alta velocidade, ziguezague no trânsito e acidentes. É
impressionante o índice de acidentes fatais ou graves que envolvem
motoqueiros em serviço.

Se observarmos a situação, veremos que os “motobóis” trabalham
sob condições inadequadas e, dessa forma, colocam em risco
também a vida de outras pessoas, a exemplo dos pedestres e dos
condutores de veículos. Ademais, os acidentes em que se envolvem
provocam grande impacto nas contas do SUS. O Ipea fez uma
pesquisa pela qual ficou comprovado que o valor despendido por um
acidentado é muito alto. Quem paga por isso é a sociedade. Seria
melhor a sociedade, por meio do Parlamento, regular, normatizar a
profissão, que gastar rios de dinheiro depois. Ademais, o pior é a
dimensão ética envolvida, já que vidas humanas são ceifadas
precocemente.

No mesmo debate, discutiu-se - e reitero a proposta do Deputado
Sebastião Helvécio - o projeto de lei da Comissão de Fiscalização
Financeira que reduz a preço de custo a reimpressão do documento
do carro, hoje exigido pela Resolução nº 205 do Contran, para
beneficiar os proprietários de veículos, que têm de pagar R$40,00
pela segunda via do documento original.

Quanto ao motofrete e ao “motobói”, temos de cobrar dos
parlamentares federais a melhor regulamentação possível, com vistas
a impedir principalmente o pagamento por entrega, visto que este
estimula a alta velocidade. É preciso haver salário - um mínimo e um
máximo. É o que se faz, por exemplo, com consultas médicas. Claro
que é necessário estimular a entrega, a fim de se evitar a morosidade
exagerada; todavia, pode-se estabelecer um padrão, de acordo com o
qual será fixado o salário. Para tanto, deve-se, por exemplo, calcular a
velocidade média, as condições do trânsito e o número de entregas
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feitas por dia. É preciso avaliar as condições de segurança. Não
podemos, por exemplo, transportar combustíveis, materiais perigosos
sem que haja segurança.

Quanto à questão específica do mototáxi, acredito não ser ideal para
as grandes cidades. Cada Município, de acordo com sua necessidade,
poderá proceder à regulamentação da profissão.

Sr. Presidente, ressalto ainda que nesta semana recebemos nesta
Casa o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que
trata das prioridades do Estado. Considerando-se o formato que nos
foi entregue, há 11 áreas de resultados até 2023. Trata-se de um
documento importantíssimo, porque representa o planejamento do
Estado em longo prazo.

Depois analisaremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - com as metas de
médio prazo, 2008 a 2011. Na seqüência, analisaremos o Orçamento
para o primeiro ano do segundo PPAG, que votaremos nesta Casa no
final do ano. O PMDI é uma espécie de grande guarda-chuva desse
planejamento, pois trata das metas e dos indicadores de resultados
para as áreas de defesa social, educação, saúde, transporte, logística,
estradas, agricultura, enfim, para todas as áreas de intervenção do
poder público estadual.

Já tivemos uma aprovação importante nas Comissões de
Fiscalização Financeira e de Participação Popular. O Deputado Carlin
Moura, na qualidade de membro da Comissão de Participação
Popular, sabe que temos obrigação de realizar audiências públicas
participativas para analisarmos o PMDI, o PPAG e o Orçamento.

Por uma questão interna de bom-senso, para racionalizar a nossa
ação, faremos isso junto com a Comissão de Fiscalização Financeira,
pois o Deputado Zé Maia acolheu, com muita boa-vontade, essa
proposta. Conversei também com o Vice-Governador e com o
Secretário de Governo, Tadeu Barreto. O governo participará. Hoje
está nas mãos da Secretaria-Geral da Assembléia Legislativa, pelo Sr.
José Geraldo, junto com a Gerência de Projetos Institucionais, a
responsabilidade de, com o governo do Estado, elaborar a formatação
técnica desse debate participativo do PMDI.

Será fundamental a participação de todas as comissões da Casa,
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porque as 11 áreas de resultado do PMDI dizem respeito às 17
comissões permanentes da Assembléia Legislativa. Será importante
que a Comissão de Fiscalização Financeira, a Comissão de
Participação Popular e as demais comissões da Casa possam, nos
meses de maio e junho, discutir o PMDI, aperfeiçoá-lo e apresentá-lo
à sociedade mineira, para que o PMDI não seja um documento para
enfeitar gabinete. O PMDI deve ser um documento que, de fato,
represente a vontade popular. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 8/5/2007, do Projeto
de Lei nº 452/2007, do Deputado Padre João, e dos Requerimentos
nºs 470 e 471/2007, do Deputado Domingos Sávio; de Educação -
aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 9/5/2007, do Projeto de Lei nº
569/2007, do Deputado Fábio Avelar, e dos Requerimentos nºs
453/2007, da Comissão de Participação Popular, 456 e 493/2007, do
Deputado Gustavo Valadares, e 494/2007, do Deputado Juninho
Araújo; de Saúde - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em
9/5/2007, do Projeto de Lei nº 459/2007, do Deputado André Quintão,
e dos Requerimentos nºs 402/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
432/2007, do Deputado Doutor Viana, 448/2007, do Deputado Gil
Pereira, e 476/2007, da Comissão de Direitos Humanos; de
Administração Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
9/5/2007, dos Requerimentos nºs 460/2007, do Deputado Leonardo
Moreira, 469/2007, do Deputado Domingos Sávio, 478/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, e 489/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 10ª Reunião
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Ordinária, em 9/5/2007, dos Requerimentos nºs 452/2007, da
Deputada Rosângela Reis, e 467/2007, do Deputado Djalma Diniz; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em
9/5/2007, ds Requerimentos nºs 434 a 436/2007, da Deputada
Rosângela Reis, 458/2007, do Deputado Jayro Lessa, 473/2007, do
Deputado Hely Tarqüínio, 474, 487 e 488/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça, e 477/2007 da Comissão de Direitos Humanos; de
Turismo - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 9/5/2007, dos
Requerimentos nºs 406 a 416/2007, do Deputado Jayro Lessa,
433/2007, do Deputado Doutor Viana, 445/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 449, 459, 491 e 492/2007, do Deputado Jayro Lessa;
e de Transporte - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em
9/5/2007, dos Projetos de Lei nºs 235 e 364/2007, do Deputado Arlen
Santiago, e 240/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e dos
Requerimentos nºs 447/2007, do Deputado Deiró Marra, 455/2007, do
Deputado Doutor Viana, 468/2007, do Deputado Djalma Diniz, e
472/2007, do Deputado Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento dos
Deputados Doutor Viana e Doutor Rinaldo, solicitando seja destinada
a 1ª Parte da reunião ordinária de 31 de maio do corrente para a
realização de evento de conscientização relativo ao Dia Internacional
de Combate ao Tabagismo, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Tiago Ulisses,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.486/2006, e
Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.968/2004.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos do Deputado Carlin Moura, solicitando que o
Projeto de Lei nº 742/2007 seja distribuído à Comissão de Educação,
e da Comissão de Saúde, solicitando que o Projeto de Lei nº 226/2007
seja distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor. (Cumpra-se.)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a
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Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Solicito o encerramento de plano da

reunião por não haver número regimental para a continuação dos
trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.398/2002;
requerimento do Deputado Sebastião Costa; aprovação; votação
secreta; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Votação do
Projeto de Resolução nº 2.399/2002; requerimento do Deputado
Sebastião Costa; aprovação; votação secreta; aprovação;
prejudicialidade 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 - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 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 2.398/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de
2000. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto e pela rejeição do Substitutivo 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. Vem à mesa requerimento do Deputado Sebastião
Costa solicitando a inversão na preferência da votação do Projeto de
Resolução nº 2.398/2002, de modo que o projeto seja apreciado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados e as
Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A fim de proceder à votação pelo processo
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eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, o projeto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - José
Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 35 Deputados. Votaram “não” 9
Deputados, totalizando 44 votos. Com a aprovação do projeto, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Resolução nº 2.398/2002. À Comissão de
Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.399/2002, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2001. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
e pela rejeição do Substitutivo 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. Vem à
mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando a
inversão na preferência da votação do Projeto de Resolução nº
2.399/2002, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
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às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Em votação, o projeto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 37 Deputados. Votaram “não” 8
Deputados, totalizando 45 votos. Com a aprovação do projeto, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Resolução nº 2.399/2002. 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 as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 9, 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 ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Presidência dos Deputados Ademir Lucas e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.150/2003;
votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; existência de quórum para votação; renovação da votação
secreta; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
323/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
26/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - 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 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 - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Às 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Resolução nºs 2.398 e 2.399/2002, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
nº 1.150/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Tribunal de Contas 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 I, c/c com os
arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus
lugares. Em votação, o projeto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência verifica,
de plano, que já se configurou o quórum para votação, motivo pelo
qual vai renovar a votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos
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Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o projeto.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor Viana - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães
- Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 29 Deputados. Votaram “não” 5
Deputados. Encontram-se nas Comissões 7 Deputados, totalizando
41 parlamentares. Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Resolução nº 1.150/2003. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 323/2007, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista os imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 26/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que altera dispositivos da Lei nº 11.544, de 25/7/94,
que regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado,
tornando obrigatório nos cinemas do Estado, antes das sessões
principais, a exibição de um filme publicitário sobre as conseqüências
do uso de drogas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
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aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 26/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/4/2007
Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio

Malheiros, Presidente da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente declara aberta a reunião e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada e subscrevendo-a. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o valor cobrado pela Caixa Econômica Federal - CEF - para
perícia e avaliação de imóveis; e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Gilton Pacheco de Lacerda, Diretor-
Presidente da Emgea, justificando o não-comparecimento de
representante dessa empresa nesta reunião; e Helvio Rebeschini,
Diretor de Defesa da Concorrência do Sindicom, encaminhando cópia
de material apresentado por esse Sindicato na audiência pública desta
Comissão realizada em 2/4/2007. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 354/2007 (Deputado Antônio
Júlio) e 684/2007 (Deputado Célio Moreira), no 1º turno. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Dimas Wagner
Lamounier, Superintendente Regional da CEF no Estado; Emmanuel
Carlos de Araújo Braz, Gerente do Processo Avaliatório da CEF; e
Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
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iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Walter Tosta.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/5/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Célio Moreira e Domingos Sávio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 a
regionalização e a situação do SUS em Minas Gerais. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 568/2007,
no 1º turno (Deputado Hely Tarqüínio); e 349/2007, no 1º turno
(Deputado Carlos Pimenta). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior,
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Presidente do
Conasems, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência,
como autora do requerimento que deu origem ao debate, passa a
fazer suas considerações iniciais. A Presidência registra a presença
dos Srs. Luiz Rosa Maciel, Prefeito Municipal de Gonçalves, e Sérgio
Bizarria, provedor do Hospital Frei Caetano. Logo após, passa a
palavra ao convidado, para que faça a sua exposição. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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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 Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada visita da Comissão às cidades
de Januária e Manga, para conhecerem o atendimento de saúde
nesses Municípios, que encontram-se em dificuldades. 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, 9 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Ruy Muniz - Doutor

Rinaldo - Hely Tarqüínio.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e
Luiz Tadeu Leite (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e 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 29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada).
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, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa -
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Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 149/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
149/2007 tem por objetivo instituir a Medalha Tancredo Neves.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, e considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, V, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 149/2007 tem por objetivo instituir a Medalha

Tancredo Neves, destinada a agraciar as pessoas que se tenham
destacado na luta pelo restabelecimento do regime democrático no
País, e a sua outorga representará uma oportunidade para a reflexão
em torno dos valores democráticos.

Ao longo do processo dos movimentos populares pela
redemocratização, vários comícios foram realizados, entre janeiro e
abril de 1984, em grandes e pequenas cidades brasileiras, culminando
com gigantescas manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo,
com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, pedindo “Diretas-Já”, em
que os sentimentos de integração e nacionalidade despertaram-se.

Após um período negro e violento na História do Brasil, Tancredo
Neves foi eleito o primeiro Presidente civil em mais de 20 anos. A
ansiedade de todo o País por sua posse e por uma reorganização da
sociedade, ainda amedrontada pelo regime militar, era nítida. Apesar
de indireta, a eleição de Tancredo foi recebida com grande
entusiasmo pela maioria dos brasileiros.

Mineiro de São João del-Rei, Tancredo Neves foi sem dúvida o
grande político que catalisou a esperança nacional em favor do
restabelecimento da democracia no Brasil, fiel ao seu pensamento,
que pode ser sintetizado nesse seu pronunciamento: “União nacional,
diálogo, entendimento, conciliação, trégua são nomes de um estado
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de espírito que está se formando na comunidade nacional”.
Além de meritória, a proposta do projeto é oportuna uma vez que

pretende homenagear o grande cidadão Tancredo de Almeida Neves,
perpetuando sua memória pelo empréstimo de seu nome à medalha.

Saliente-se, finalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça,
ao examinar a proposição, apresentou-lhe substitutivo para fazer
prever a existência de um conselho que administrará a medalha.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 149/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz, relator - João Leite - Luiz

Tadeu Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 283/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei sob comento é do Deputado Doutor Viana e tem por
escopo instituir a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson.

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 ela a
este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 283/2007 propõe a criação da Medalha do Mérito

Professor Gerson Boson, destinada a agraciar personalidades que se
destacaram no meio universitário, perpetuando, assim, a memória do
ilustre mestre de tantas gerações de jovens em Minas.

Com efeito, o ilustre Professor Gerson Boson dedicou sua
inteligência e esforços ao meio universitário mineiro, revelando-se,
além de um grande educador, competente reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais e da Universidade do Estado de Minas
Gerais. Sua vida constitui um exemplo vivo, para estudantes e
professores, de cultura e dedicação ao magistério, razão pela qual a
proposição deve ser acatada.
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Por último, cabe esclarecer que o substitutivo tem por finalidade
prever a existência do conselho que administrará a medalha.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

283/2007 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 590/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 590/2007
tem por finalidade instituir o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102,VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 590/2007 tem por objetivo instituir o Prêmio

Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública,
destinado a agraciar os profissionais que tenham desenvolvido
projetos pedagógicos significativos para a melhoria da qualidade do
ensino no Estado.

O nome do pedagogo Paulo Freire foi escolhido por ser ele uma
notória expressão na área educacional. Trata-se de um dos
intelectuais brasileiros mais agraciados com o título Doutor “Honoris
Causa” fora do País.

Além de ser autor de vários livros, foi o doutrinador da “alfabetização
consciente”, que preceitua: antes de se aprender a ler as palavras,
deve-se aprender a ler a realidade político-social que nos cerca.

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a
homenagem que lhe está sendo concedida.

Saliente-se, finalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça,
ao examinar a proposição, apresentou-lhe substitutivo para fazer
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prever a existência do conselho que administrará a concessão do
prêmio.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 590/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 591/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, tem por
objetivo instituir a Semana de Incentivo à Leitura.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, oportunidade em que lhe apresentou a Emenda nº 1.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a esta
Comissão apreciá-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 591/2007 tem por escopo seja instituída a

Semana de Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente entre
os dias 18 e 22 do mês de abril.

A fixação da data comemorativa em favor do incentivo à leitura,
prevista no projeto de lei sob comento, constitui iniciativa de grande
importância, por ser fator de fortalecimento de consciência de
cidadania e, por conseguinte, de desenvolvimento cultural de um
povo.

Além disso, é certo que a Semana de Incentivo à Leitura servirá
como um marco no calendário estadual para se colocar em prática
políticas públicas de fomento à leitura e para se refletir sobre sua
importância.

Concordes com o pensamento emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, entendemos oportuno que o estabelecimento
da data comemorativa não seja em dias fixos do mês, mas sim
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relacionada com uma certa semana. Daí por que acatamos a Emenda
nº 1, oferecida pelo referido órgão colegiado, por meio da qual fixa,
para o fim mencionado, a terceira semana de abril.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 591/2007

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 647/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto em tela visa declarar
de utilidade pública a Associação de Moradores Palmeiras - Ampa -,
com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 o art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 647/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores Palmeiras, instituída em 1996, sem fins
lucrativos, com a finalidade de promover a melhoria das condições de
vida dos moradores do Bairro Palmeiras, em Teófilo Otôni, através de
atividades diversas, a saber: realização de cursos, campanhas e
mutirões; prestação de assistência a clubes de mães, de idosos e de
jovens; criação de creches, escolas, bibliotecas, postos de saúde e
abrigos; preservação do meio ambiente; inserção de seus
beneficiários no mercado de trabalho; implemento de ações nas áreas
da cultura e do esporte; proteção da saúde da família, das crianças e
dos idosos.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 647/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei sob exame, do Deputado Weliton Prado, originado
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 179/2003, do mesmo autor,
propõe a criação do Programa Estadual de Produção Alimentar em
Pequenas Propriedades - Preapa-MG -, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de
natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação da proposição
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, em cumprimento ao que dispõe o art. 102, VI, “a”, c/c o
art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende criar o Programa Estadual de

Produção Alimentar em Pequenas Propriedades - Preapa-MG -, com o
objetivo de melhorar as condições de vida e renda do agricultor
familiar mineiro, por meio da distribuição de sementes de alta
qualidade e da capacitação técnica.

A criação de programa dessa natureza por iniciativa parlamentar foi
questionada pela Comissão de Constituição Justiça, o que motivou a
apresentação do Substitutivo nº 1. Além de corrigir vícios de iniciativa
e de técnica legislativa, o substitutivo propõe a instituição da Política
Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes de Alta Qualidade nas
propriedades que se dedicam à agricultura familiar.

Reconhecemos como adequadas as modificações propostas e
passamos a discutir o mérito do projeto, portanto, sob a perspectiva
de uma política pública para a questão alimentar e de renda dos
agricultores familiares, levando em conta a viabilidade técnica e
operacional dos programas a serem propostos pelo Executivo.

Vale citar que o Programa Estruturador Minas Sem Fome nº 382, do
governo estadual, possui uma Ação Orçamentária denominada
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Implantação de Lavouras Comunitárias, de nº 1.035, que tem por
finalidade “dar suporte à produção de cereais, leguminosas e raizes
em Municípios mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por
meio do acesso aos meios de produção”, sob responsabilidade da
Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater.
Uma das atividades operacionais realizadas por essa Ação é a
distribuição de sementes selecionadas para comunidades rurais, o
que coincide com o objeto do projeto de lei em análise.

O programa Minas Sem Fome teve início em 2003 quando, a partir
de aprovação de emenda orçamentária no Congresso Nacional, foi
assinado convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
-, no valor de R$16.499.784,73. A Ação Lavoura Comunitária atendeu
28.846 famílias em 2004, 63.570 em 2005 e 116.173 em 2006,
totalizando investimento de R$11.872.000,00. Em 2007, está prevista
a aplicação de R$3.400.000,00 na Ação Lavoura Comunitária, de um
total de R$9.769.971,00 do Minas Sem Fome. Segundo comentário
dos técnicos da Emater, empresa consultada para fins de instrução
deste parecer, “apesar da complexidade, abrangência, metas
arrojadas e de ser uma iniciativa inédita (...), o programa evoluiu de
forma consistente e com ampla aceitação da sociedade(...)”. Os
mesmos técnicos afirmaram ainda que o programa se destaca por
executar projetos coletivos, de cunho produtivo, portanto, não
assistencialista e com forte alcance social.

Em 2003, durante a tramitação do projeto de origem, com o intuito
de aprimorá-lo, técnicos da Emater apresentaram sugestões como
limitar as culturas a serem incentivadas entre as de subsistência;
priorizar atendimento a regiões que sofreram calamidades públicas;
instituir a retribuição do benefício em forma de grãos para a merenda
escolar; estabelecer um mecanismo de desoneração dos beneficiados
que tiveram insucesso na condução da lavoura; e, finalmente,
distribuir sementes de hortaliças a fundo perdido.

O uso da expressão “semente de alta qualidade” no texto legal
proposto pode ser questionado, pois, aplicada sem definição
adequada, deixa dúvidas sobre seu entendimento. Tecnicamente, a
qualidade das sementes é definida em função de quesitos como a
pureza genética, a pureza física, a qualidade fisiológica e a sanidade,
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critérios adotados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
Embrapa. A expressão é, inclusive, adotada no escopo do projeto
“Sementes para a agricultura familiar no Nordeste”, executado pela
Embrapa Transferência de Tecnologia com o apoio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA -, e desenvolvido em convênio com
os Estados da Região Nordeste. Porém, entendemos que a expressão
“semente selecionada” é mais apropriada, em primeiro lugar por evitar
uma referência técnica preexistente e, em segundo lugar, por permitir
que os critérios para avaliação da qualidade da semente a ser
distribuída sejam definidos pelos órgãos executores dos programas
derivados da política proposta no projeto. Essa alteração, portanto,
permite não só a adequação às necessidades técnicas, mas também
às características culturais de cada região do Estado.

O Substitutivo nº 1 estabelece ainda que a forma de retribuição do
agricultor beneficiário será a entrega aos órgãos coordenadores da
produção de 10% da área plantada, previamente delimitada. Essa
medida tem como objetivo possibilitar a produção de sementes pelos
próprios agricultores, para serem reutilizadas no mesmo programa.
Entretanto, a reutilização de grãos como semente só é recomendável
em alguns casos, quando as características genéticas da espécie
cultivada o permitirem. Na maioria dos casos, esse procedimento se
contrapõe às regras e padrões técnicos para produção de sementes.
Além de temerária, em razão da perda de controle da qualidade da
semente recebida, essa estratégia pode tornar o programa menos
atrativo, pelo custo que representa.

Em correspondência recebida da assessoria técnica da Federação
dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, que analisa o Substitutivo nº 1, uma das alterações
sugerida foi a inclusão, entre as incumbências do Estado, da
realização de programas tecnicamente orientados de produção de
sementes com o envolvimento dos agricultores beneficiados.
Consultada a Lei federal nº 10.711, de 2003, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências,
pudemos adotar a sugestão. Com base no § 3º do art. 7º daquela Lei,
os agricultores familiares e assentados da reforma agrária que
produzem sementes ficam isentos de constar no registro nacional de



677

sementes e mudas - Renasem. Esse cadastro é obrigatório para
empresas ou pessoas físicas que atuam na cadeia produtiva de
sementes e mudas.

Com base nas considerações da Emater e da Fetaemg, e no nosso
entendimento, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

56/2007, 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
Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes

Selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Utilização

de Sementes Selecionadas com a finalidade de melhorar a
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se
dedicam à agricultura familiar, proporcionar a elevação da renda dos
agricultores e de suas famílias e criar empregos no meio rural.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de
agricultor familiar e agricultura familiar estão contidas na Lei federal nº
11.326, de 24/7/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais.

Art. 2º - A política de que trata esta lei fundamenta-se na garantia de
acesso dos agricultores familiares a sementes selecionadas de arroz,
feijão, milho e hortaliças, ou a critério do órgão coordenador, de
sementes de culturas de subsistência conforme especificidades
regionais.

Art. 3º - São diretrizes da política instituída por esta lei:
I - participação de associações, sindicatos, cooperativas e outras

entidades representativas dos agricultores no planejamento e na
execução das ações;

II - estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à
agricultura familiar;
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III - ampla divulgação, nas comunidades rurais, das ações
desenvolvidas pelos programas oriundos da política de que trata esta
lei;

IV - integração entre os órgãos e as entidades públicas, federais,
estaduais e municipais que atuam no meio rural;

V - prioridade de atendimento a regiões atingidas por calamidades
públicas e a Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH;

VI - observância da aptidão agrícola dos solos de cada região.
Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao Estado:
I - implantar programas e projetos de produção, beneficiamento,

estocagem e distribuição de sementes selecionadas;
II - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar

dos programas e dos projetos voltados para os objetivos desta lei;
III - adquirir, armazenar e distribuir as sementes selecionadas e

prestar assistência técnica aos agricultores interessados;
IV - identificar áreas aptas ao cultivo das sementes selecionadas

incluídas nos programas oriundos da política de que trata esta lei;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de

tecnologias apropriadas à agricultura familiar;
VI - promover ações de qualificação profissional dos agricultores

interessados, quanto aos aspectos de produção, de gerenciamento e
de comercialização;

VII - divulgar nas comunidades rurais as ações desenvolvidas pelos
programas oriundos da política de que trata esta lei;

VIII - identificar as fontes de financiamento para a implementação da
política de que trata esta lei;

IX - criar bancos regionais de sementes tradicionais em parceria
com institutos de pesquisa e instituições de ensino.

Art. 5º - No desenvolvimento das ações de que trata o inciso VI do
art. 4º desta lei, o Estado poderá destinar recursos provenientes do
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Art. 6º - A adesão dos agricultores ou de suas entidades
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na
implantação da política de que trata esta lei é voluntária.
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§ 1º - O agricultor ou a entidade que se integrar a programa ou
projeto relacionado com a política de que trata esta lei entregará ao
órgão competente parcela do produto cultivado, na forma, prazo e
condições estabelecidos no programa em que estiver inserido, exceto
nos programas de distribuição de sementes de hortaliças e em casos
de sinistro comprovado.

§ 2º - A critério do órgão coordenador, os produtos recebidos na
forma mencionada no parágrafo anterior poderão ser doados à rede
estadual de ensino ou redistribuídos para os agricultores como
semente.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180
dias contados da data da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 131/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 896/2003, a pedido do Deputado Adalclever Lopes,
estabelece condições para a instalação e o funcionamento de
frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado de
Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

O projeto vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art.102, inciso VIII, c/c o art.188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem, basicamente, três objetivos: (1)

estabelecer procedimentos para o licenciamento ambiental de
frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas e curtumes; (2)
proibir a instalação e o funcionamento desses empreendimentos em
perímetros urbanos ou regiões densamente povoadas; (3) obrigar o
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Executivo a aprimorar o controle fiscal sobre as empresas que
exerçam essas atividades. Como decorrência do segundo objetivo, é
determinado prazo de dois anos para que as empresas já instaladas
em perímetro urbano ou em regiões densamente povoadas se
adaptem.

Ao se pronunciar sobre a matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça entendeu que dois desses objetivos - estabelecer
procedimentos para o licenciamento ambiental e aprimorar o controle
fiscal de empresas do setor - não inovam o ordenamento jurídico, pois
já se encontram regulados, respectivamente, pela Resolução Conama
nº 237, de 19/12/97, que regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e pela
Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e
garantias do crédito tributário. A Comissão entendeu, também, que o
prazo de dois anos concedido às empresas para que se adaptem à
nova lei não encontra respaldo jurídico, pois “é o mesmo que dizer
que ela deverá ser realocada nesse prazo. (...). Nesses casos, cumpre
ao poder público respeitar a licença ambiental e o alvará de
funcionamento regularmente concedidos nos limites estabelecidos.”.

Para adequar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, o qual exclui os vícios jurídicos
apontados e mantém o objetivo original de proibir a instalação e o
funcionamento de frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas
e curtumes em perímetros urbanos ou em áreas densamente
povoadas. Além disso, inova ao prever que, nesses locais, não será
também permitida a renovação da licença ambiental para aqueles
empreendimentos.

Antes de aprofundar no assunto, é oportuno salientar que a matéria
em foco, ao tramitar nesta Casa na legislatura anterior, na forma do
Projeto de Lei nº 896/2003, não foi apreciada por esta Comissão em
virtude de perda de prazo solicitada pelo autor. Na ocasião, esta
Comissão entendeu ser necessário obter mais subsídios para sua
análise e, portanto, encaminhou a proposição às Secretarias de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - para que se
manifestassem sobre ela e apresentassem sugestões para o seu
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aprimoramento. Apenas a Semad respondeu.
Reportamos, na íntegra, algumas das informações prestadas pela

Semad: “A poluição e degradação causadas pelos empreendimentos
de que trata este projeto de lei justificam o fato de que os mesmos
sejam tratados em uma norma específica. (...). A localização do
empreendimento em perímetro urbano pode ser plenamente viável -
desde que sejam aprovados e cumpridos os planos de controle
pertinentes; além disso, pode haver, dentro de um perímetro urbano,
área destinada a atividades industriais. (...). Saliente-se que o que faz
estas atividades inconvenientes não é a sua localização em perímetro
urbano, mas sua inadequação ambiental e o descumprimento de
planos de controle, o que causaria transtornos também na área rural.”.

Além das considerações acima, é importante também ressaltar
algumas conclusões do “Diagnóstico Ambiental das Indústrias de
Abate no Estado de Minas Gerais”, elaborado pela Fundação Estadual
de Meio Ambiente - Feam - em setembro de 2003:

em novembro de 2002 havia 136 frigoríficos e indústrias de carne e
derivados em atividade cadastrados na Feam, entre os quais 28 eram
municipais e 108 particulares;

esses empreendimentos estão distribuídos em 93 Municípios, com
maior concentração no Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona
Metalúrgica;

os Municípios com maior número desses empreendimentos são
Uberlândia e Montes Claros, com 6 cada, e Araguari, Campo Belo e
Pará de Minas, com 5 cada;

há 44 empresas particulares com licença de operação, mas somente
31 com Estação de Tratamento de Esgotos - ETE - e, dessas, 24
cumprem integral ou parcialmente o Programa de Automonitoramento;

do universo de 26 empresas que têm remetido à Feam os resultados
de automonitoramento de suas ETEs, 54% iniciaram suas atividades
produtivas antes de março de 1981 e 58% estão em zona rural;

o não-atendimento à legislação ambiental se deve muito mais a
problemas outros, como negligência, do que à inexistência de
tecnologias para o tratamento de efluentes e resíduos.

Como se percebe, a indústria de carne e derivados é
economicamente importante para algumas regiões e Municípios do
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Estado e, como outras atividades industriais, é também fator de
elevada degradação ambiental quando não devidamente licenciada e
monitorada pelos órgãos estaduais competentes. Portanto, o
fundamental é garantir que a instalação e o funcionamento desses
empreendimentos - seja em perímetro urbano ou em zona rural -
sigam os procedimentos legais e técnicos previstos na legislação
ambiental. Caso contrário, devem ser aplicadas as sanções cabíveis,
entre as quais a interdição ou até mesmo o encerramento da
atividade.

Entretanto, também entendemos que a implantação dessa atividade
em regiões urbanas deve ser restringida - mas não totalmente vedada
-, considerando-se que planos diretores municipais ou distritos
industriais podem destinar locais específicos para esse fim dentro de
perímetros urbanos.

Entendemos, ainda, que o processo de renovação da licença
ambiental de empreendimentos situados em áreas urbanas deve
conter novas medidas, como a declaração de que o empreendimento
está em conformidade com o uso e a ocupação do solo, a realização
de audiência pública a pedido de interessados e a comunicação do
referido processo a autoridades municipais.

Com o intuito de incorporar essas questões no texto da proposição
em análise, e de adequá-lo ao Decreto Federal nº 30.691, de 29/3/52,
que dispõe sobre o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal, estamos apresentando o Substitutivo nº 2
ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

131/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Estabelece condições para o licenciamento ambiental de

estabelecimentos de carnes e derivados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A concessão de licença ambiental para estabelecimentos de

carnes e derivados obedecerá ao disposto nesta lei, sem prejuízo de
outras exigências estabelecidas em normas federais, estaduais e
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municipais.
Art. 2º - Esta lei se aplica ao licenciamento ambiental dos seguintes

estabelecimentos de carnes e derivados, definidos pelo art. 21 do
Decreto Federal nº 30.691, de 1952, que dispõe sobre o Regulamento
da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal:

I - matadouro-frigorífico;
II - matadouro;
III - matadouro de pequenos e médios animais;
IV - charqueada;
V - fábrica de produtos suínos;
VI - fábrica de produtos gordurosos;
VII - fábrica de produtos não comestíveis;
VIII - matadouro de aves e coelhos.
Art. 3º - Fica vedada a concessão de licença ambiental para a

implantação de estabelecimentos de carnes e derivados em
perímetros urbanos ou em locais densamente povoados.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a:
I - implantação de estabelecimentos de carnes e derivados em

distrito industrial regularmente instituído, ou em local especialmente
destinado em plano diretor municipal para este fim;

II - empreendimento em fase de instalação, devidamente licenciado
pelo órgão ambiental competente em data anterior à vigência desta
lei.

Art. 4º - A renovação da licença ambiental de estabelecimentos de
carnes e derivados situados em perímetros urbanos ou em locais
densamente povoados fica condicionada ao cumprimento prévio das
seguintes exigências:

I - comunicação do pedido de renovação da licença ambiental ao
Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara de Vereadores e ao
titular de Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou órgão equivalente,
quando houver;

II - realização de audiência pública pelo órgão estadual competente,
a requerimento dos interessados, segundo o disposto na legislação
aplicável;

III - apresentação de nova certidão de conformidade do
empreendimento com a legislação aplicável ao uso e ocupação do
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solo, expedida pelo Município.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Almir Paraca -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 210/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a criar o Programa Escola no Lar, com

vistas a oferecer serviço pedagógico domiciliar a alunos da rede
pública que, por motivo de doença, se encontrem impossibilitados de
comparecer às salas de aula.

A educação, direito constitucionalmente assegurado a todos sem
distinção, deve ser ministrada sob o princípio da igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola. Nessa
perspectiva, ao aluno impedido de freqüentar a sala de aula por ter
temporariamente limitada a sua capacidade física, preservadas as
condições de aprendizagem, estendem-se os direitos que assistem
aos demais estudantes, equivalendo tais casos ao regime excepcional
da educação em classes ou serviços especializados, direito
igualmente amparado pela Constituição, pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e pela legislação de proteção ao
portador de necessidades especiais, destacando-se a Lei nº 7.853, de
24/10/89.

Com base nos pressupostos de igualdade de direito à educação e
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na admissão de regime excepcional para educandos especiais, já
consagrados no direito brasileiro há várias décadas, o Decreto-Lei nº
1.044, de 21/10/69, determinou a oferta de tratamento excepcional a
alunos de todos os níveis de ensino cujo estado de saúde seja
incompatível com a freqüência à escola. A Lei nº 6.202, de 17/4/75,
estende os benefícios do referido decreto-lei à estudante grávida,
estabelecendo os critérios para a concessão desse direito. O Parecer
nº 31/2002, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação - CNE -, assevera que a LDB recepcionou o Decreto-Lei nº
1.044 e a Lei nº 6.202, pois, nas diretrizes gerais de educação, está
garantido o atendimento especializado a casos especiais, originados
de impedimentos temporários ou permanentes, o que se depreende
do art. 58, § 2º, da LDB. Pode-se dizer, portanto, que a concessão de
tratamento excepcional a alunos portadores de patologias diversas de
que trata o Decreto-Lei nº 1.044 constitui uma oferta de serviço
especializado a alunos portadores de necessidades especiais,
assunto tratado de forma abrangente nas novas normas gerais de
educação. O Parecer nº 31/2002, do CNE, interpreta que a LDB
admite a prática de atendimento a casos especiais, originados de
impedimentos temporários ou até permanentes, nos quais o ensino
pode ser ministrado na própria residência do aluno.

Dessa forma, o assunto está, em sua essência, coberto pela
legislação em vigor, como mencionado pela Comissão de Constituição
e Justiça. Entretanto, o Estado pode suplementar e atualizar o
conteúdo da legislação, de forma a garantir, em âmbito estadual, a
efetividade do atendimento pretendido, que possui algumas
especificidades em relação ao atendimento mais comumente prestado
na modalidade de educação especial. A norma estadual deverá
adequar-se também às novas diretrizes da educação especial e às
formas de sua inserção no sistema de ensino.

Assim como a Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que
a obrigatoriedade da concessão de tratamento especial a alunos
temporariamente incapazes de freqüentar as aulas regulares deve ser
estendida às escolas particulares, pois estas integram o Sistema
Estadual de Educação. Ademais, em se tratando da garantia de um
direito subjetivo a todos os estudantes, parece-nos mais racional a
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uniformização de procedimentos dentro de toda a rede de ensino do
Estado. Concordamos também em se retirar da proposição em estudo
o caráter programático, pelos motivos apresentados no parecer de
análise preliminar.

Porém, no que concerne às questões de conveniência e
oportunidade que balizam a análise desta Comissão de mérito,
entendemos ser necessário propor nova redação para o projeto, pelas
razões aduzidas a seguir.

Consideramos tempestivo adequar a terminologia do texto da
proposição. O impedimento de saúde que compromete
transitoriamente a mobilidade enquadra-se, na Classificação
Internacional de Deficiências, Atividades e Desvantagens, da
Organização Mundial de Saúde, como um caso de incapacidade
temporária, que é um dos domínios da deficiência que se caracteriza
pela limitação da atividade. De acordo com essa classificação, “a
deficiência, resultado de distúrbios diversos que incapacitam o
indivíduo, pode ser temporária ou permanente dependendo da
respectiva causa e/ou da maior ou menor gravidade”. São
considerados deficientes, conforme a mesma classificação, não
apenas os que o senso comum assim define, como os cegos e
surdos-mudos, mas também os portadores de afecções diversas, os
acidentados, os transplantados, etc.

Portanto, “aluno doente ou enfermo” é uma expressão restrita, que
não caracteriza de fato todas as situações nas quais há um
impedimento temporário ou permanente que incapacite o aluno para
freqüentar as aulas regulares. A expressão “impedimento temporário”
esclareceria melhor a idéia de que as perturbações de saúde não se
restringem às patologias, alcançando, na verdade, qualquer
ocorrência que incapacite o indivíduo para a atividade normal. Além
disso, essa terminologia sintoniza-se melhor com os conceitos
adotados na legislação federal de proteção ao deficiente, em especial
os adotados nas disposições do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, que
regulamenta a citada Lei nº 7.853, de 1991.

O Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, determina uma única condição
para a oferta de tratamento excepcional ao aluno incapacitado de
freqüentar as aulas: que se verifiquem as ocorrências que
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caracterizam o regime excepcional. A participação de voluntários
nessa iniciativa é um recurso de que se pode lançar mão, mas, por
seu caráter contingente, não deve constituir a única via de ação. Na
ausência de voluntários, permanece o dever de prestar o auxílio aos
alunos que o demandarem. Sugerimos, então, que, na hipótese de
haver voluntários dispostos a acompanhar alunos de escolas públicas
incapacitados de freqüentar as aulas regularmente, seja acrescentada
à Lei nº 13.374, de 17/10/99, que instituiu o Programa de Incentivo ao
Atendimento Voluntário, a previsão de atendimento desses alunos.
Essa articulação conferiria à iniciativa em apreço maior consistência e
seriedade, uma vez que já existem no referido Programa regras de
operacionalização estabelecidas, tendo sido a norma regulamentada
em decreto governamental e em resolução da Secretaria de
Educação. Além disso, os agentes voluntários previstos no projeto
original e no Substitutivo nº 1 são os mesmos que prevê a referida lei,
preservando-se, assim, a proposta contida no projeto em estudo.

Por fim, é importante vincular as medidas propostas a uma previsão
do atendimento pretendido no projeto político-pedagógico da escola,
dentro do planejamento das ações de educação especial.

Essas alterações estão, portanto, atendidas no Substitutivo nº 2, que
ora apresentamos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

210/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos; e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a concessão de tratamento especial a alunos das

redes pública e privada integrantes do Sistema Estadual de Educação
temporariamente impedidos de freqüentar as aulas e altera a Lei nº
13.374, de 3 de dezembro de 1999, que cria o Programa de Incentivo
ao Atendimento Voluntário para alunos com deficiência no
aprendizado escolar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação assegurarão tratamento especial ao aluno
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temporariamente impedido de freqüentar as aulas regulares por
motivo de saúde.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se
impedimento temporário toda perda ou anormalidade de função
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho
de atividade ou redução de mobilidade.

Art. 2º - O tratamento especial a que se refere esta lei será
constituído por serviços de acompanhamento pedagógico prestados
no domicílio do aluno ou em unidade hospitalar ou congênere na qual
ele esteja internado.

Parágrafo único - A prestação dos serviços de tratamento especial
nos termos do “caput” dependerá de laudo médico que a recomende,
elaborado por autoridade competente.

Art. 3º - As ações necessárias à implementação do tratamento
especial serão desenvolvidas sem prejuízo das estratégias de
avaliação previstas pelos estabelecimentos de ensino e pelos órgãos
competentes.

Art. 4º - Compete à direção das escolas, juntamente com as
entidades colegiadas representantes da comunidade escolar, definir
os critérios de operacionalização das medidas previstas nesta lei.

Parágrafo único - O projeto político-pedagógico da escola deverá
prever as estratégias do tratamento especial instituído por esta lei, a
ser incluído no planejamento das ações de educação especial.

Art. 5º - As escolas públicas estaduais poderão atribuir ao Programa
de Incentivo ao Atendimento Voluntário, criado pela Lei nº 13.374, de
3 de dezembro de 1999, a implementação dos serviços pedagógicos
de que trata esta lei.

Art. 6º - O art. 1º da Lei nº 13.374, de 1999, fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” destinar-se-á

também ao atendimento especial de alunos temporariamente
impedidos de freqüentar às aulas regulares por motivo de saúde.”.

Art. 7º - O art. 2º da Lei nº 13.374, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º - O Programa tem como objetivo estimular a comunidade a
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prestar orientação, acompanhamento e suporte aos estudantes que
apresentarem, ao final de cada bimestre, déficit no aprendizado
escolar, detectado pelos conselhos de classe, ou, durante o ano letivo,
aos alunos que comprovarem incapacidade temporária por laudo
médico elaborado por autoridade competente.”.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 234/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago e decorrente do
desarquivamenteo do Projeto de Lei nº 804/2003, o Projeto de Lei nº
234/2006 dispõe sobre o cadastro para estágio dos alunos da rede
pública do ensino médio estadual e altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de
1996.

Publicada no “Diário de Legislativo” de 9/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência e
Tecnologia e Informática e do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a obrigar as escolas do ensino médio a cadastrar

alunos interessados em estágio, remetendo as informações para a
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Prevê
também que os estudantes que fizerem estágio no Estado terão cinco
pontos como título em concursos públicos. Estabelece ainda que os
estágios serão, no máximo, de seis meses.

A matéria encontra-se disciplinada, no Estado de Minas Gerais, por
dois diplomas legais: a Lei nº 12.079, de 12/1/96, que dispõe sobre
estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública,
e a Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que institui o Programa Primeiro
Emprego no Estado de Minas Gerais. A primeira disciplina a
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contratação de estagiário por órgãos e entidades da administração
direta e indireta do Estado, enquanto a segunda, editada sete anos
depois, insere os estágios dentro do referido Programa. Essa lei cria
um grupo técnico, ao qual compete, conforme dispõe seu art. 5º,
inciso I, “instituir regras sobre o cadastro dos interessados no órgão
gestor do Programa, para encaminhamento às empresas contribuintes
de ICMS que aderirem ao projeto”. Nesse sentido, já há um cadastro
sobre estagiário, ao qual se deve ajustar a proposta do autor. Eis a
razão pela qual apresentamos o substitutivo que se segue.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido
de que não se pode atribuir pontos para o tempo de trabalho no
serviço público, razão pela qual não há como prosperar o disposto no
art. 3º da proposição em exame, segundo o qual “os estagiários com
aproveitamento aprovado e atestado pelo ógão de lotação deverão
obter cinco pontos para efeito de concursos públicos estaduais”.

Pretende o autor, ainda, reduzir o tempo do estágio para, no máximo
seis meses, vedada a renovação, sob o argumento de que a
rotatividade amplia a oportunidade para os interessados. Deve-se
levar em conta que o estágio visa à aprendizagem e ao preparo para o
trabalho. O estudante deve permanecer no estágio tempo suficiente
para que possa consolidar o aprendizado que a prática de uma
determinada atividade profissional tem a oferecer. Não nos parece
razoável que o período de seis meses seja considerado suficiente
para essa aprendizagem, razão pela qual não reproduzimos a referida
norma no substitutivo que apresentamos.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 234/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que institui o

programa primeiro emprego no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo
único em § 1º:
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“Art. 4º- (...)
§ 2º - As escolas públicas estaduais e municipais poderão

encaminhar lista de alunos interessados para compor o cadastro a
que se refere o inciso I deste artigo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio 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 237/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
237/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
151/2003, objetiva a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com
dificuldade ou impossibilidade de locomoção.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e às Comissões do Trabalho, de
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à criação de vale-táxi para as

pessoas carentes que tenham dificuldade ou impossibilidade de
locomoção, possuam renda familiar igual ou inferior a um salário
mínimo e estejam incluídas em um dos grupos de portadores de
deficiência nele especificados.

O uso do transporte urbano individual se dará à custa do poder
público, que repassará os recursos correspondentes às cooperativas
de táxi conveniadas. Nos termos do projeto, caberá à Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente – Setascad – Pasta hoje denominada Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social, a atribuição de firmar convênios
com as cooperativas de táxi e de fornecer a cada cidadão que se
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enquadre nos requisitos previstos na proposição o máximo de 12
vales anuais.

Em que pese à nobre intenção do parlamentar em conferir mais
dignidade às pessoas carentes portadoras de deficiência, a matéria
não merece prosperar nesta Casa, por incorrer em vício de
inconstitucionalidade.

Proposições idênticas, do mesmo parlamentar, tramitaram neste
Parlamento em legislaturas passadas, na forma dos Projetos de Lei
nºs 151/2003 e 869/2000, que, ao serem analisados pela Comissão de
Constituição e Justiça, receberam parecer por sua
inconstitucionalidade. Entendemos que naquelas ocasiões a
Comissão posicionou-se de forma correta, pelos motivos que
passamos a expor.

Nos termos do art. 203 da Constituição Federal, as ações voltadas
para as pessoas portadoras de deficiência física enquadram-se como
assistência social. Os direitos relativos à assistência social, à
previdência e à saúde compreendem um conjunto integrado de ações
que compõem a política de seguridade social no Brasil.

A execução de políticas específicas voltadas para a integração dos
deficientes físicos e mentais na sociedade deve pautar-se pela busca
da habilitação e reabilitação dessas pessoas e de sua reintegração à
vida comunitária. Tais políticas decorrem do princípio da igualdade, na
medida em que adotam mecanismos que assegurem àqueles o
mesmo acesso aos bens públicos facultado aos não-deficientes,
garantindo a todos as mesmas condições. Dessa forma, por exemplo,
o art. 244 da Constituição Federal prevê que a lei deverá dispor sobre
a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos
veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Também o
inciso III do art. 208 da Carta Magna assegura atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Assim dispõe a Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742, de 1993) em
especial o inciso IV do art. 4º.

O ordenamento constitucional não objetiva que o poder público
apenas dê um tratamento privilegiado aos deficientes físicos e mentais
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para compensar suas debilidades, o que faz o projeto em exame, ao
pretender oferecer transporte público individual aos deficientes físicos
e mentais, em vez de apostar em mecanismos que possibilitem aos
beneficiados terem uma vida social tão parecida quanto possível à das
demais pessoas. Ademais, o poder público, apesar de muitos esforços
nesse sentido, não foi ainda capaz de implementar, em sua plenitude,
as ações expressamente previstas no citado art. 244 da Constituição
da República, não havendo, pois, espaço, neste momento, para a
implementação de uma política tão individualizada.

Deve-se, ainda, observar que o projeto em exame não indica os
recursos necessários à consecução das medidas propostas,
ofendendo, assim, o § 5º do art. 195 da Constituição, segundo o qual
“nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio social”.
Da mesma forma, o projeto fere dispositivos da Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que
determina, em seu art. 16, que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deverá ser acompanhado da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes.

O projeto incorre, ainda, em vício de iniciativa, ferindo o art. 66, III,
“e”, da Constituição Estadual ao conferir atribuições específicas à
Secretaria de Estado, competência essa que é privativa do Chefe do
Poder Executivo.

Não se pode deixar de observar, também, a dificuldade de execução
desta lei, porque o benefício deve ser estendido à população carente
que mora na região rural do Estado, uma vez que o inciso II do
parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal determina que as
ações da seguridade social devem conferir uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais.

Por fim, o projeto não garante a igualdade entre os motoristas de
táxi, uma vez que apenas as cooperativas (art. 3º) e as empresas
prestadoras desse serviço (art. 7º) poderiam cadastrar-se no órgão
competente, excluindo, dessa forma, os motoristas que são os
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proprietários do veículo.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 237/2007.

Sala das Comissões, 8 de maio 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 291/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 136/2003, tem por
objetivo alterar o art. 2o da Lei no 12.460, de 15/1/97.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende alterar a legislação estadual que

trata da gratuidade do exame de DNA, nas ações judiciais de
investigação de paternidade, em benefício do litigante pobre. A
modificação proposta consiste na fixação de um prazo limite para que
o Estado promova o aludido exame, o qual é de um ano na redação
original e de seis meses no texto emendado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Entendemos que a proposta de mudança deve ser apoiada, pois
assegura que o exame de DNA, reconhecidamente o meio mais eficaz
de se determinar a paternidade em casos controversos, seja realizado
em um prazo razoável. Verifica-se que se trata de medida que vem ao
encontro da necessidade social de se conferir, de maneira rápida e
segura, certeza jurídica quanto à paternidade das pessoas.

A gratuidade da realização do exame de DNA para a investigação
de paternidade é garantida pelo Estado nos casos em que o
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investigante é reconhecidamente pobre e constitui medida importante
para o curso dos processos judiciais que envolvem a questão. Esse
custeio pelo Tesouro Estadual é assegurado pela Lei no 12.460.

Para que a eficácia da lei citada não seja prejudicada pela demora
excessiva que, em algumas ocasiões, tem-se observado no
cumprimento da decisão judicial que ordena o exame referido, é
importante o estabelecimento de um marco temporal, que evitará,
como o citado pelo autor do projeto em sua justificação, casos de
exames marcados para o ano de 2016.

A lei que se quer aprovar deverá sanar esse problema e prevenir
outros, instituindo prazo máximo para a realização dos exames. A
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
fixa esse prazo em seis meses, aprimora tecnicamente a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 291/2007

com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - João Leite -

Ruy Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 324/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado Zé Maia, obriga as
instituições bancárias a instalar bebedouros e sanitários nos locais de
atendimento ao público.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 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, IV, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende obrigar as instituições bancárias a

instalar bebedouros e sanitários que possam ser utilizados pelos
usuários, conforme o disposto em seu art. 1º.

Consta, no parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que a matéria já se encontra disciplinada na Lei nº 14.235, de
26/4/2002. O relator da proposta, entretanto, houve por bem
apresentar ao projeto o Substitutivo nº 1, alterando a mencionada
norma, de modo a obrigar as instituições financeiras a disponibilizar
assentos individuais para os clientes e a adequar os bebedouros e os
sanitários às necessidades dos portadores de deficiência física.

As medidas propostas vão ao encontro dos interesses dos
consumidores, que são obrigados a permanecer em filas, muitas
vezes longas, sem dispor de assentos individuais, bebedouros nem
instalações sanitárias.

Esta situação de desrespeito aos usuários pode ser corrigida
mediante a aprovação do projeto em análise e a implementação das
medidas nele propostas.

Deve ser lembrado, por ser oportuno, que o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, por meio do Procon Estadual, vem tomando
providências para compelir os bancos a cumprir as normas de
proteção ao consumidor editadas por esta Casa Legislativa, entre elas
a lei que obriga a construção de banheiros e bebedouros para uso do
público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

324/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
457/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.012/2004, “cria a Notificação Compulsória da Violência contra o
Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso”.

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
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Regimento Interno.
Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos

jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto sob comento propõe a criação da Notificação Compulsória

da Violência contra o Idoso, a ser feita pelo estabelecimento público
ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento ao idoso
vítima de violência ou maus-tratos. Trata-se de um conceito amplo de
violência, que engloba o sofrimento físico, sexual ou psicológico de
que forem vítimas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

A Notificação de que trata a proposição será preenchida em três
vias, de tal modo que uma será mantida nos arquivos do
estabelecimento de saúde que prestar o atendimento, outra será
encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra o Idoso, e a
terceira será entregue ao idoso ou acompanhante por ocasião da alta.
Além disso, o projeto define várias formas de violência contra o idoso
(física, sexual e psicológica) e especifica os dados que deverão
constar no documento, a par de outros procedimentos administrativos.

Por outro lado, o projeto prevê a criação, na estrutura da Secretaria
de Estado de Saúde, da Comissão de Monitoramento da Violência
contra o Idoso, órgão colegiado responsável pela efetiva
implementação da futura norma jurídica (art. 8º), ao passo que o art.
9º trata especificamente da composição da referida Comissão. Nesse
caso, o autor da proposição sugere uma composição heterogênea do
Conselho, uma vez que indica autoridades do Executivo e do
Legislativo, entre as quais representantes das Secretarias de Estado
da Saúde e de Direitos Humanos bem como das Comissões de Saúde
e de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que a Lei
Maior estabelece, em seu art. 230, que “a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.”. A seu turno, o art. 225 da Carta
mineira determina que “o Estado promoverá condições que
assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e
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ao seu bem-estar.”.
Verifica-se que o projeto em exame objetiva conferir densidade

normativa às citadas disposições constitucionais, de cunho mais
genérico e abstrato. Com efeito, a dignidade do idoso, encarecida
pelos textos constitucionais federal e estadual, encontra concretização
normativa nas disposições do projeto atinentes à notificação de
violência contra o idoso.

No que respeita à competência para legislar sobre a matéria, deve-
se invocar o disposto no art. 24, inciso XII, da Constituição da
República, cujos termos seguem transcritos:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.
Portanto, à vista do mencionado dispositivo, o Estado membro está

autorizado a legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente.
Cuida-se, no caso, de editar normas jurídicas protetoras da saúde de
parcela da sociedade constituída por pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos.

Entretanto, o projeto contém alguns vícios formais de
constitucionalidade, os quais são passíveis de retificação. O primeiro
equívoco reside no art. 7º, que estabelece competência para a Divisão
de Epidemiologia, órgão que integra a estrutura da Secretaria de
Estado de Saúde. Por se tratar de órgão da administração direta do
Executivo, apenas o Governador do Estado dispõe da prerrogativa
legal para dispor sobre a matéria, seja por meio de lei formal, seja
mediante regulamento.

O segundo consta no art. 8º, que determina a criação da Comissão
de Monitoramento da Violência contra o Idoso, órgão que integrará a
Secretaria de Estado da Saúde. Aqui também está presente o vício
formal de inconstitucionalidade, pois apenas o Chefe do Poder
Executivo goza da faculdade para criar, modificar ou extinguir órgãos
ou entidades subordinados ou vinculados ao Executivo.

O terceiro vício reside no art. 9º, que trata da composição da referida
Comissão, pois indica representantes de Secretarias de Estado, que
são órgãos diretamente subordinados ao Governador do Estado. Se
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se trata de repartição pública no âmbito do Executivo, não é lícita a
membro desta Casa a iniciativa para dispor sobre sua composição ou
competência, sob pena de tolher a discricionariedade política daquela
autoridade para a disciplina da matéria. Tais dispositivos contrariam
frontalmente os arts. 66, III, “c”, e 90, XIV, da Carta mineira, razão
pela qual devem ser suprimidos do texto. Aquele prevê a competência
do Governador do Estado para dispor sobre “a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado”, ao passo que este assegura a
prerrogativa privativa da citada autoridade para “dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo” (destaques nossos).

Saliente-se, ainda, que a ementa da proposição também é
merecedora de reparos, pois prevê a criação da Comissão de
Monitoramento da Violência contra o Idoso. Como esta parte do
projeto não pode ser alterada por meio de emenda, torna-se
necessária a apresentação do Substitutivo nº 1, que tem o escopo de
harmonizar a matéria com as diretrizes constitucionais e as regras da
redação legislativa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 457/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o

Idoso, a ser efetivada por estabelecimento público ou privado de
serviço de saúde que prestar atendimento ao idoso vítima de violência
ou maus tratos.

§ 1º - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a
sessenta anos.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, a expressão “Notificação
Compulsória da Violência contra o Idoso”, o termo “Notificação” e a
sigla NCVI se equivalem.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - violência contra o idoso a ação ou a conduta que causem morte,
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dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorridas no
âmbito público ou doméstico;

II - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força
do agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por queimadura,
corte, perfuração e uso de armas brancas ou de fogo, ou instrumento
análogo;

III - violência psicológica a situação em que o idoso for vítima de
coação verbal ou de constrangimento que acarretem situação
vexatória, humilhante ou desumana.

Art. 3º - Serão notificados, em formulário oficial, os casos atendidos
e diagnosticados de violência ou maus-tratos contra o idoso,
tipificados como violência física, sexual ou psicológica.

Parágrafo único - O profissional de saúde que verificar que o idoso
tenha sofrido violência ou maus-tratos solicitará ao profissional
responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação.

Art. 4º - A Notificação conterá:
I - identificação pessoal, com nome, idade, etnia, escolaridade e

endereço;
II - identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e

endereço;
III - motivo do atendimento;
IV - diagnóstico;
V - descrição objetiva dos sintomas e das lesões;
VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural.
§ 1º - No formulário do primeiro atendimento, o responsável pelo seu

preenchimento deverá especificar a causa da violência física, sexual
ou psicológica, bem como o âmbito de sua ocorrência;

§ 2º - Os casos de violência contra o idoso são considerados:
I - domésticos os ocorridos em família, em unidade doméstica ou

qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou tenha
convivido no mesmo domicílio que o idoso;

II - públicos:
a) os ocorridos na comunidade e praticados por qualquer pessoa;
b) os praticados por agentes do poder público ou por estes

tolerados, independentemente do local da ocorrência do fato.
Art. 5º - A Notificação de que trata esta lei será preenchida em três
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vias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra o
idoso, no estabelecimento de saúde que prestou o atendimento, outra
encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra o Idoso, e a
terceira entregue ao idoso ou ao acompanhante, na data de sua
liberação.

Art. 6º - Os dados constantes em arquivo de violência contra o idoso
serão confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

I - ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa vítima
da violência, devidamente identificada, mediante solicitação pessoal
por escrito;

II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, à autoridade
policial ou judiciária, mediante solicitação expressa.

Parágrafo único - Os dados da NCVI, excluídos os que possibilitem
a identificação da vítima, serão encaminhados, em boletim semestral,
à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 7º - O Poder Executivo indicará, por meio de regulamento, o
órgão ou entidade responsável pela aplicação desta lei.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei, por
estabelecimento público ou privado de serviço de saúde, acarretará as
seguintes penalidades:

I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
confidencial e deverá comprovar, no prazo máximo de trinta dias a
contar da data da advertência, a habilitação de seus recursos
humanos em registro de violência dessa natureza;

II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo
estabelecido no Inciso I, o estabelecimento será apenado com multa
diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três mil duzentas e duas vírgula
cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 477/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, pretende
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fazer incluir os números dos telefones e os endereços dos Procons
Estadual e Municipal nas notas fiscais de venda ao consumidor
emitidas pelos estabelecimentos comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende criar um mecanismo para facilitar

a defesa do consumidor: a impressão dos números dos telefones e
dos endereços dos Procons Estadual e Municipal nos documentos
fiscais emitidos pelos fornecedores.

Observa-se que a medida proposta encontra-se em plena
consonância com os princípios norteadores das relações de consumo,
insculpidos na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Na medida em que o adquirente de um produto ou serviço detiver
tanto os números dos telefones quanto os endereços dos Procons que
puderem prestar-lhe atendimento mais rápido, caso necessite de
informações acerca de seus direitos, certamente estará facilitado seu
acesso aos órgãos de proteção.

Na nossa concepção, a proposta não implica custo adicional para o
fornecedor, muito menos transtorno, pois, com a vigência da norma,
os novos cupons ou blocos de notas fiscais irão conter as informações
citadas no projeto em tela.

O Poder Legislativo deve exercer a prerrogativa, que lhe é
constitucionalmente assegurada, de editar leis que realmente vão ao
encontro dos interesses dos cidadãos, conforme ocorre no caso em
análise.

Estas as razões que nos levam a manifestar-nos favoravelmente ao
projeto em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

477/2007.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
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Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 541/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a utilização das verbas repassadas pelo
governo estadual para a aquisição de produtos e serviços no comércio
local.

Publicada em 29/3/2007, a proposição foi distribuída a esta
Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer. Cabe preliminarmente a esta Comissão, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
análise dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo determina que os Municípios, ao se

utilizarem de recursos repassados pelo Estado, contratem seus
serviços com os estabelecimentos situados em seu próprio território
ou neles efetuem suas compras. O objetivo da medida, segundo
justifica o autor, é fomentar o comércio local, propiciando o
crescimento econômico da municipalidade.

Embora sejam pertinentes as motivações que justificam o projeto, ao
confrontarmos suas disposições com os preceitos constitucionais em
vigor, verificamos que há óbices jurídicos à aprovação da matéria, os
quais passaremos a assinalar.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal de
1988, ao elevar o Município à categoria de ente federado, conferiu-lhe
autonomia política, administrativa e financeira. Sendo assim, não é
lícito ao Estado determinar a maneira como o Município deve aplicar
seus próprios recursos, sob pena de se violar a autonomia
constitucionalmente assegurada a ele. Ora, uma vez transferidos, tais
recursos passam a integrar o caixa único do Município, e serão
utilizados em conformidade com as suas leis orçamentárias.

Saliente-se que, na maioria das vezes, os repasses de verbas entre
os Estados e os Municípios ocorrem por força de determinação
constitucional, como é caso das transferências de parcela da receita
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arrecadada com impostos, de que tratam o art. 158, III e IV, e o art.
159, § 3º, da Magna Carta. Para repassar tais recursos, o Estado não
pode estipular nenhuma condição para o Município, pois a própria
Constituição Federal veda aos responsáveis pelas transferências reter
ou impor qualquer restrição à sua entrega e ao seu emprego,
conforme reza o seu art. 160, permitindo tão-somente a imposição de
condições nas hipóteses mencionadas no parágrafo único, incisos I e
II, do referido artigo. Além do mais, o art. 167, IV, da Magna Carta
veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Em outras ocasiões, o Estado repassa recursos ao Município em
virtude da celebração de um convênio, e, nessa hipótese, os recursos
serão aplicados pelo Município em conformidade com o pactuado no
ajuste, não podendo ser desviados para outras finalidades.

Por fim, a Lei nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e
contratos da administração pública e dá outras providências, em seu
art. 3, §1º, I, veda aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Desse
modo, o Município, ao licitar compras e serviços, mesmo que a
pretexto de fomentar o comércio local, não poderia excluir os
estabelecimentos localizados fora de seu território, sob pena de violar
a norma geral citada.

Sendo assim, o Estado não pode compelir o Município a efetuar
suas compras e contratar serviços no comércio local, pois a medida
não encontra respaldo na Constituição da República nem no Estatuto
de Licitações e Contratos Administrativos.

É importante observar que tramitou na legislatura passada o Projeto
de Lei nº 2.255/2005, cujo conteúdo é idêntico ao do projeto em tela.
Pelas razões aduzidas, ele recebeu parecer pela
inconstitucionalidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijurididicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 541/2007.
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Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 555/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.285/2006,
dispõe sobre a política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria objeto do projeto em exame tramitou nesta Casa na

legislatura passada e recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, que apresentou, na oportunidade, proposta
substitutiva para a correção de vício de inconstitucionalidade.

A seguir, reproduzimos os principais argumentos jurídicos
apresentados quando da apreciação do Projeto de Lei nº 3.285/2006,
com os quais concordamos.

“O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a política
estadual de incentivo a empreendimentos de panificação. Para tanto,
cuida de traçar os objetivos e as diretrizes da referida política bem
como as atribuições do Poder Executivo e as fontes de recursos
destinados à sua implementação (...)

A matéria de que trata o projeto se insere no domínio de
competência legislativa do Estado, conforme o disposto no art. 24, V,
da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
produção e consumo (...)

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
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nada há que impeça o parlamentar de fazê-lo, pois inexiste norma
constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria
objeto da proposição (...)

No caso em análise, o projeto pretende instituir parâmetros para
uma política de incentivo aos empreendimentos de panificação no
Estado. Nada impede que o parlamentar deflagre o processo
legislativo com vistas a instituir por meio de norma abstrata a referida
política como instrumento norteador e principiológico da ação estatal.
Entendemos, portanto, que inexiste óbice à tramitação do projeto
nesta Casa.

Contudo, alguns aspectos da proposição devem ser considerados.
Primeiramente, o seu art. 5o deve ser suprimido. Por pretender

instituir a referida política em seu aspecto principiológico, não nos
parece adequado que o projeto trate das fontes de recursos para a
sua efetivação. Ao implementar a política, o Poder Executivo cuidará
das fontes de recursos no documento apropriado.

Além disso, faz-se necessário suprimir o art. 7o do projeto, o qual
trata de redução de alíquota. Ocorre que o benefício pretendido tem
como base o ICMS, e, por força de preceitos de ordem constitucional
e legal, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal com base
nesse imposto serão conferidos na esfera de competência do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que
congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Como foi enfatizado, a atividade legislativa deve operar no plano da
abstração e da generalidade, não podendo ir a ponto de minudenciar
a ação administrativa, pois isso seria invadir o campo de atuação
institucional do Executivo.

Da mesma forma, não pode o legislador enviar comandos àquele
Poder, o que configura violação ao princípio da independência e
separação dos Poderes.

Assim, propomos a reformulação de alguns dispositivos do projeto
para que fique claro que o seu objetivo consiste na fixação de
parâmetros para uma política pública de incentivo a empreendimentos
de panificação. Para tanto, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo no 1.”

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 555/2007 na
forma do seguinte Substitutivo no 1.

SUBSTITUTIVO NO 1
Institui a política estadual de incentivo a empreendimentos de

panificação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Fica instituída a política estadual de incentivo a

empreendimentos de panificação, a ser implementada nos termos
desta lei.

Art. 2o - A política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação tem os seguintes objetivos:

I - apoiar a produção e a comercialização de produtos de padaria e
expandir o seu mercado consumidor;

II - aumentar o número de postos de trabalho.
Art. 3o - Para implementar a política de que trata esta lei, serão

observadas as seguintes diretrizes:
I - busca do aumento da produtividade e da melhoria da qualidade

dos produtos;
II - incentivo à pesquisa e à melhoria tecnológica;
III - apoio e incentivo à organização da produção;
IV - respeito às legislações sanitária e ambiental;
V - apoio à geração de emprego e renda.
Art. 4o - Na implantação da política de que trata esta lei, compete ao

Estado:
I - criar mecanismos de incentivo à panificação;
II - promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia

produtiva do pão e dos demais produtos de padaria;
III - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área

da panificação;
IV - incentivar o empreendedorismo;
V - incentivar a formação de grupos que representem os interesses

do setor.
Art. 5o - Fica assegurada a participação de representantes do setor

de panificação no planejamento e na execução da política de que trata
esta lei.
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Art. 6o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 613/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.946/2004,
dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e
recreativos, com cobrança de ingressos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, 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 matéria constante do projeto em tela já foi submetida ao crivo

desta Comissão, na legislatura passada, cujo parecer é acolhido na
íntegra por este relator, conforme transcrevemos a seguir:

“A proposta em tela pretende instituir a obrigatoriedade da
contratação de seguro, por parte do patrocinador de eventos
artísticos, esportivos, culturais e recreativos, com cobrança de
ingressos, em benefício dos espectadores.

Em que pese à relevância da proposta, que por certo beneficiaria
inúmeras vítimas - ou seus familiares - de acidentes que ocorrem em
eventos artísticos e esportivos, onde normalmente existe uma grande
aglomeração de pessoas, o projeto depara com óbices de natureza
constitucional, conforme veremos mais adiante.

Não se encontra no leque de prerrogativas desta Casa Legislativa,
como dispõe no art. 61 da Constituição mineira, a possibilidade de
formular normas que obriguem os agentes privados a constituírem
apólices de seguros em benefício dos espectadores ou de outras
pessoas que freqüentem os recintos onde se realizam os eventos
públicos.
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Observa-se que o art. 22, VII, da Constituição da República
estabelece a competência privativa da União para legislar sobre
seguros.

A estipulação de apólices obrigatórias, conforme ocorre com o
seguro de responsabilidade civil decorrente de acidentes
automobilísticos, encontra-se disciplinada por lei federal, em
obediência ao comando constitucional, o que deve ocorrer, também,
para o caso em tela.

Cabe lembrar, por oportuno, que esta Comissão já dispôs sobre a
matéria ao apreciar o Projeto de Lei nº 1.389/2001, de conteúdo
similar. Naquela oportunidade, ficou entendido que, ao se obrigar uma
entidade privada a contratar seguro como condição para a realização
de determinado evento, estaria a configurar-se ingerência indevida na
ordem econômica, o que, de todo modo, afronta disposições
constantes da Carta da República.

Segundo ainda o mencionado parecer, aprovado por esta Comissão,
a legislação vigente proporciona ao poder público os meios
necessários para verificação das condições de segurança para
realização dos espetáculos artísticos, desportivos, entre outros,
podendo, quando for o caso, ser indeferido o pedido de alvará para
realização do evento. Ainda na mesma linha de argumentação
adotada pelo relator da matéria, entendemos que a competência desta
Casa Legislativa se limita, única e exclusivamente, a disciplinar a
organização dos eventos patrocinados por entidades e órgãos
públicos do Estado.

Eis por que somos favoráveis à aprovação da proposta, na forma do
substitutivo que acompanha este parecer. Lembramos, por último, a
necessidade de uma melhor avaliação do projeto, quanto ao mérito,
pela comissão a que foi distribuído.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 613/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes

em eventos e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades públicas do Estado que

promovam eventos de qualquer natureza, com cobrança de ingressos,
obrigados a contratar seguro em benefício dos espectadores que
garanta, em caso de acidente, assistência médica, hospitalar e
cobertura de despesas complementares necessárias, com os
seguintes valores:

I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;
II - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de invalidez

permanente;
III - R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de invalidez parcial.
Parágrafo único - Os valores constantes deste artigo serão

atualizados pelo índice oficial de correção monetária definido na
regulamentação desta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:
I - concertos musicais;
II - rodeios;
III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;
IV - feiras, salões e exposições;
V - jogos desportivos;
VI - parques de diversões e temáticos;
VII - danceterias.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração

administrativa do servidor responsável pela autorização do evento.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 616/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.713/2004, a proposição em
epígrafe visa a alterar a Lei nº 12.645, de 10/10/97, que “dispõe sobre
a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências”.
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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, 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
A proposta em epígrafe tramitou nesta Casa, na legislatura passada,

na forma do Projeto de Lei n° 1.713/2004 e foi cons iderada lícita pela
Comissão de Constituição e Justiça. Seu objetivo é alterar a Lei
estadual nº 12.645, de 1997, que criou para a empresa concessionária
de serviço de abastecimento de água o dever de instalar, a pedido do
consumidor, o equipamento que promove a eliminação do ar na
tubulação que antecede o hidrômetro, medida que provoca redução
no valor da tarifa.

Segundo informa o autor da proposta, a Copasa-MG, principal
concessionária do serviço no Estado, não tem cumprido a
determinação legal, com base em argumentos de ordem técnica, cuja
análise transcende o enfoque próprio desta Comissão.

O projeto permite, ainda, ao consumidor, em caso de omissão da
concessionária, promover a instalação do mencionado equipamento.

Observa-se, primeiramente, que não há vício de iniciativa, uma vez
que a matéria não se enquadra entre as relacionadas no art. 66, III, da
Constituição do Estado. Sendo assim, podem os parlamentares
apresentar projeto de lei sobre a matéria.

Quanto à competência legislativa, embora paire dúvida sobre a
competência do Estado para legislar sobre saneamento básico,
matéria que seria de interesse local, o projeto em exame visa, apenas,
a disciplinar a forma de execução de uma lei estadual em vigor,
possibilitando ao consumidor a instalação de um equipamento que
retire o ar da tubulação. Assim, transcrevemos o pronunciamento
desta Comissão quando da tramitação do projeto de lei originário, ao
qual damos adesão.

“Entendemos que não se invade a competência do Município. A
prevalecer o argumento de que se trata de competência municipal,
estaríamos efetuando um juízo de constitucionalidade da lei em vigor,



712

o que não é de nossa alçada, pois o Legislativo apenas efetua o
controle prévio de constitucionalidade, ou seja, aquele realizado antes
da aprovação do projeto.”

Finalmente, constata-se a necessidade de alterar a redação do
projeto, com vistas a adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 616/2007 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a

instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - A empresa concessionária deverá instalar ou autorizar a

instalação do equipamento eliminador de ar no prazo de cento e
oitenta dias contados da solicitação, feita por escrito pelo consumidor.

Parágrafo único - Findo o prazo a que se refere o ‘caput’ deste
artigo, fica o consumidor autorizado a proceder à instalação, após
comunicação feita por escrito à concessionária, informando a data da
instalação e responsabilizando-se por ela.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em epígrafe, derivado do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 647/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado, dispõe
sobre a política estadual de agroindústria familiar 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
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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, III, do
Regimento Interno.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Trata-se de proposição desarquivada, cujo teor foi, na legislatura

passada, objeto de exame da Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua viabilidade jurídica.

Concordamos com essa análise. Assim, por princípio de economia
processual, reproduzimos, a seguir, os argumentos manifestados
quando da apreciação do Projeto de Lei nº 647/2003.

“O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de
estímulo à agroindústria familiar com o objetivo de promover o alcance
da segurança alimentar e nutricional da população, em bases
sustentáveis.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no § 1º do art. 25 da Carta Federal, segundo o
qual compete ao Estado legislar sobre matéria que não lhe seja
vedada.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porque inexiste
norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à
matéria objeto da proposição.

A política estadual de agroindústria familiar visa, entre outros
objetivos, a possibilitar a diminuição das desigualdades regionais, a
criar e manter oportunidades de trabalho, para viabilizar a
permanência do homem no campo, a aumentar a oferta de produtos
de boa qualidade nutricional e a promover o cooperativismo e o
associativismo.

Dispõe a Constituição Federal, no art. 3º, que constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da
pobreza e a redução das desigualdades regionais.

No mesmo sentido, a Constituição mineira estabelece, no art. 11,
que é competência do Estado, comum à União e ao Município, o
combate às causas da pobreza e da marginalização, mediante a
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integração social dos setores desfavorecidos.
A referida norma 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 social e geoeconômico.

No caso em análise, a proposição institui uma política de estímulo à
agroindústria familiar, sem, contudo, estabelecer um programa de
ação administrativa. Opera no plano da abstração e da generalidadee
não vai ao ponto de minudenciar a ação do Poder Executivo nem de
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

No que concerne ao disposto no inciso IX do art. 5º, que institui
como obrigação do Estado a manutenção de um cadastro dos projetos
desenvolvidos no seu âmbito, trata-se de estratégia de execução de
atividades, ação tipicamente administrativa, sendo, portanto, medida
que deve ser efetivada por meio de ato do Governador do Estado.

Na divisão de tarefas estatais, característica do Estado Democrático
de Direito, cabe ao Chefe do Poder Executivo a função típica de
praticar os atos de chefe da administração pública. Por este motivo,
propomos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Apresentamos, ainda, a Emenda nº 2, visando à supressão do art. 7º
da proposição, já que o referido dispositivo contém normas atinentes a
matéria orçamentária. Trata-se de medida inadequada, a ser
disciplinada na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e na Lei
Orçamentária Anual - LOA -, sendo que a previsão da destinação de
dotação e da aplicação de recursos é feita para somente um exercício
financeiro”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 630/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas:

Emenda nº 1
Suprima-se o inciso IX do art. 5º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 7º.
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Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 638/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Resolução nº

638/2007 institui a Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi

distribuída a esta Comissão e à Mesa da Assembléia.
Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c os arts. 195 e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 638/2007 pretende instituir a Medalha

Assembléia Legislativa de Jornalismo, com a finalidade de incentivar a
divulgação da atividade parlamentar e motivar os profissionais da
imprensa na sua missão de bem informar a população, a ser conferida
anualmente aos profissionais da imprensa que se destacarem com a
publicação de reportagens sobre as atividades do Poder Legislativo
nas categorias jornal, rádio e televisão.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados
os princípios por ela estabelecidos, os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, sendo-lhes
reservadas as competências não vedadas pelo constituinte originário,
conforme o § 1º desse dispositivo. Após a análise da distribuição da
competência legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que a
instituição de medalha faz parte da competência remanescente do
Estado.

Para tratar de matéria relacionada com as atividades da Assembléia
Legislativa, o projeto de resolução é a espécie normativa adequada,
pois a norma dele decorrente resulta de decisão colegiada dos
agentes políticos que compõem o Poder Legislativo, mas não está
sujeita à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
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para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não é de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, haja vista o art. 66, inciso I, da
Constituição mineira.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela
Resolução nº 786, de 1966, instituiu, no âmbito desta Casa, o Prêmio
de Jornalismo Assis Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o
Poder Legislativo como instrumento insubstituível na mecânica do
governo democrático, representativo e republicano, dentro das
tradições do mundo ocidental”. Esse prêmio destina aos vencedores
valores em cruzeiros - moeda corrente da época - e pode ser
concedido a jornalistas, estudantes e diplomados que tiverem
publicado trabalhos em jornais, revistas e periódicos editados no
Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito
José da Costa, destinado a “laurear os melhores trabalhos de rádio e
televisão, ressaltando a importância do Poder Legislativo como
essência do regime democrático representativo”. Sua concessão
obedece aos termos e condições estabelecidos para o Prêmio de
Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as
Resoluções nºs 738 e 808 encontram-se hoje superadas, por haver
sido alterada a moeda corrente do País e por ambas as normas
considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma vez que, naquela
época, não se antevia a possível disseminação de cursos de formação
superior na área.

Assim sendo, é possível a promulgação de uma nova resolução,
com a finalidade de unificar e atualizar os parâmetros do prêmio a ser
concedido pelo Legislativo aos autores de reportagens sobre a
atuação do Poder e sua importância para a sociedade.

Cabe à lei inovar o mundo jurídico, mediante comandos gerais e
abstratos, sem ater-se a disposições operacionais, que devem ser
tratadas em regulamento. Tendo em vista essas considerações, o art.
6º do projeto de lei em análise propõe a revogação da Resolução nº
738, de 27/12/65, e da Resolução nº 808, de 31/5/67.

Por último, há que se observar, ainda, a necessidade de se
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apresentar emenda ao parágrafo único do art. 2º, que tem por único
objetivo substituir a extinta “Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia” pela “Comissão de Cultura”, esta criada por força do art.
2º da Resolução nº 5.229, de 2005, mediante acréscimo do inciso XVII
ao art. 102 do Regimento Interno.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Resolução nº
638/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Substitua-se, no parágrafo único do art. 2º, a expressão “Comissão

de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia” pela expressão
“Comissão de Cultura”.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 712/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Padre João, resultante do
desarquivamento do 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

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

Fundamentação
O projeto em epígrafe, conforme define o seu art. 1º, institui a

Política Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob a
gestão de trabalhadores, denominada Pró-Cooperação. Nos termos
do parágrafo único, gestão de trabalhadores é aquela feita por
trabalhadores que, gradativamente, vão assumindo a empresa em
dificuldades financeiras.
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O art. 2º dispõe que a recuperação de empresas sob a gestão de
trabalhadores ocorrerá com base nas normas jurídicas que regem a
matéria e nas diretrizes dos programas governamentais, em especial
da Lei nº 15.075, de 5/4/2004, que dispõe sobre a política estadual de
apoio ao cooperativismo. A redação é um tanto truncada e merece
ajustes.

O art. 3º do projeto trata das diretrizes da política em questão, quais
sejam evitar a desativação de empreendimentos econômicos devido a
crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica ou comercial;
combater o desemprego, o desaquecimento econômico- empresarial e
a queda de arrecadação tributária; incentivar a gestão dos
trabalhadores mediante o cooperativismo em todos os níveis da
atividade econômica das empresas em processo de recuperação;
incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores vinculados aos
projetos específicos de recuperação de empresas nas diversas
esferas; estimular os comércios interno e externo da produção das
empresas em recuperação.

De acordo com o art. 4º, são instrumentos da referida política
estadual o apoio creditício, a assistência técnica, a promoção e a
comercialização do produto, a certificação de origem e a qualidade
dos produtos destinados à comercialização.

A cláusula de regulamentação do art. 5º, que fixa para o Poder
Executivo o prazo de 90 dias contados da data da publicação da lei,
não tem base de sustentação, uma vez que ofende o princípio da
independência dos Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição da
República.

Afora pequenos reparos, o projeto, do ponto de vista jurídico, tem
condições de prosperar. Não provoca despesas nem tem vício de
competência ou de iniciativa.

Ademais, estabelece os mínimos legais necessários a que o Poder
Executivo, por meio de atos infralegais e com base também na
legislação estadual aplicável às cooperativas, promova ações
tendentes a estimular a recuperação de empresas com a participação
dos próprios empregados. Caberá ao Governador do Estado e à sua
equipe de governo, no momento que julgarem adequado, realizar,
com criatividade e espírito público, a intenção contida na proposta em
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análise.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 712/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Aplicam-se ao processo de recuperação de empresas, sem

prejuízo das normas estabelecidas nesta lei, as diretrizes dos
programas governamentais pertinentes, bem como o disposto na Lei
nº 15.075, de 5 de abril de 2004.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 5º.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.312/2005, a pedido do Deputado Doutor Viana, dá nova
redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92, que declara de
preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no
Estado, o pequizeiro - “Caryocar brasiliense” - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
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 aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta de alteração da mencionada lei foi examinada na

legislatura passada, quando da apreciação do Projeto de Lei nº
2.312/2005, que recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça.
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Tendo em vista que concordamos com o parecer emitido nessa
oportunidade, transcrevemos a seguir os argumentos jurídicos então
apresentados.

“A Lei nº 10.883, de 1992, declara de preservação permanente, de
interesse comum e imune de corte o pequizeiro, com base no disposto
nos arts. 3º, 4º e 7º da Lei Federal nº 4.771, de 1965 - Código
Florestal. No art. 2º, admite o abate do pequizeiro mediante prévia
autorização do IEF, quando necessário à execução de obras, planos,
atividades ou projetos de utilidade pública ou de relevante interesse
social.

Em face das alterações estabelecidas na Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001, o ‘caput’ e os §§ 1°, 3º e 4º do  citado art. 4º estão
assim redigidos:

‘Art. 4º - A supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

§ 1º - A supressão de que trata o ‘caput’ deste artigo dependerá de
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio
ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

(...)
§ 3º - O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão

eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em
regulamento, da vegetação em área de preservação permanente.

§ 4° - O órgão ambiental competente indicará, previ amente à
emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias
que deverão ser adotadas pelo empreendedor’.

Da leitura das normas transcritas, inferimos: a) a competência
atribuída aos Estados membros para disciplinar a supressão de
vegetação em área de preservação permanente; b) a necessidade da
adoção de medidas mitigadoras e compensatórias pelo
empreendedor, na hipótese de o órgão estadual autorizar a
supressão; c) duas situações distintas, relacionadas à possibilidade de
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supressão de vegetação em área de preservação permanente: a
primeira, constante no ‘caput’, associada à demonstração de se tratar
de caso de utilidade pública ou de interesse social; a segunda,
caracterizada por supressão eventual e de baixo impacto ambiental.

A Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado, estabelece, no art. 13, normas
semelhantes às transcritas. Trata-se, portanto, de lei superveniente à
lei de proteção do pequizeiro, de 1992. Dessa forma, o art. 2º da Lei
nº 10.883, de 1992, que restringe o abate do pequizeiro nas hipóteses
de execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou de relevante interesse social, remanesce, em termos
relativos. Com efeito, o IEF poderá autorizar o corte do pequizeiro
quando se verificar o baixo impacto ambiental da medida, não
obstante a restrição constante no art. 2º da lei de proteção do
pequizeiro.

O projeto em análise propõe nova redação para o art. 2º da Lei nº
10.883, com vistas a conciliar a proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento econômico, em particular no setor de agricultura. A
nova redação estabelece norma segundo a qual o abate do pequizeiro
poderá ser autorizado pelo IEF quando a medida não trouxer risco
para a sobrevivência da espécie na região. Além disso, o
empreendedor ficará obrigado ao plantio de dez mudas por espécime
abatida.

Como vimos, a redação do art. 2º da Lei nº 10.883 não espelha
fielmente a legislação superveniente de proteção florestal. Por sua
vez, a redação proposta no projeto para o ‘caput’ do art. 2º é
inadequada em face das normas gerais federais e da Lei nº 14.309,
de 2002.

As Emendas nºs 1 e 2, apresentadas na conclusão deste parecer,
objetivam aprimorar o projeto, no que se refere à redação do ‘caput’
do art. 2º e ao uso inadequado da palavra ‘espécie’, constante no § 2º
do mesmo artigo.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 725/2007 com as
seguintes Emendas nºs 1 e 2.
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Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 2º a que se refere o art. 1º do projeto a

seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Art. 2º - O abate do pequizeiro - ‘Caryocar brasiliense’ - somente

será admitido mediante prévia autorização do Instituto Estadual de
Florestas - IEF.

Emenda nº 2
Substitua-se, no § 2º do art. 2º a que se refere o art. 1º do projeto, a

palavra “espécie” por “árvore”.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.156/2005 institui
o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às
Pessoas com Epilepsia no Estado e dá outras providências.

Publicado em 12/4/2007, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o fim de instituir o Programa de Prevenção à Epilepsia e

Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado, o projeto
em exame propõe a implementação de várias medidas nos comandos
enumerados nos arts. 2º ao 12.

Nesta oportunidade, lembramos que matéria de igual teor tramitou
nesta Casa na legislatura passada, ocasião em que esta Comissão
não pôde se manifestar sobre o tema, em virtude de haver perdido o
prazo regimentalmente previsto para exarar o seu parecer.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto apresenta
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problemas de natureza jurídica e constitucional, conforme veremos a
seguir.

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, em que se 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, em 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.

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. Este é o momento e o caminho corretos para
que sejam criados programas e projetos de iniciativa legislativa, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas de efeito
inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem
implementadas, por falta de recursos. Ora, as rubricas orçamentárias
dos diversos órgãos administrativos do Estado encontram-se
totalmente comprometidas com programas e projetos prioritários e já
definidos na Lei do Orçamento. Custear novas ações com as mesmas
rubricas é prejudicar ou, mesmo, inviabilizar medidas priorizadas e já
em fase final de implementação no exercício financeiro.

O Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso sistema
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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 desse Poder.

Há, ainda, que se ressaltar a questão da viabilidade orçamentária na
hipótese da implantação deste projeto. Caso o programa viesse a ser
implementado, haveria geração de despesas. Entretanto, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, editada em 4/5/2000, trouxe para o nosso
ordenamento jurídico uma questão de extrema importância, que é o
planejamento dos gastos públicos. Assim, ela prevê, em seu art. 16,
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarretem aumento de despesa deverão ser
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. De acordo com a citada lei, consideram-se não
autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou a assunção de obrigação que não atendam às exigências
citadas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas.

Assim, devem ser observados os imperativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e deve ser fortalecida a atuação parlamentar
no que respeita à lei orçamentária, que passa obrigatoriamente pelo
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exame desta Casa. A discussão da lei orçamentária é o momento
certo para que os Poderes, harmonicamente, definam a alocação dos
recursos públicos e priorizem as metas que pretendem alcançar. Este
é o caminho para que os programas ultrapassem o texto da lei e se
tornem uma realidade social, em condições concretas de
implementação.

As inconstitucionalidades pontuais são igualmente flagrantes.
Estabelecer atribuição para o Poder Executivo, por exemplo, é matéria
de ordem constitucional, jamais do âmbito da lei ordinária, e tem sede
na Constituição Federal. Atribuir competência para Secretaria de
Estado fere o princípio da separação dos poderes. É o que se verifica
pela leitura dos arts. 2°, 5º, 6º, 7º e 11 do proje to, que estabelecem
atribuições para órgãos pertencentes ao Poder Executivo e
diretamente subordinados ao Governador do Estado.

Os arts. 3º e 8º tratam do tema medicação para os epilépticos. No
que tange à questão, os medicamentos próprios para a doença já são
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, seja por meio da rede
básica de distribuição, seja por meio da rede de medicamentos
excepcionais.

O art. 9º do projeto, ao estabelecer atribuição para órgão
subordinado ao Chefe do Poder Executivo do Município, desacata o
princípio da autonomia municipal, consagrado no “caput” do art. 18 da
Carga Magna.

O art. 10 comete ao Poder Executivo do Estado a atribuição de
divulgar o programa proposto no projeto. Nesse ponto, o legislador
busca trazer para o âmbito legal matéria que, por sua natureza, é de
caráter administrativo, por isso situada no campo de atuação
institucional do Poder Executivo. Realmente, a instituição de
campanhas oficiais, independentemente do seu conteúdo, deve dar-se
de acordo com as demandas sociais concretas, as quais variam
segundo as contingências e as prioridades governamentais. Aliás, não
poderia ser de outro modo, pois subordinar a deflagração de uma
campanha a um provimento legislativo, com todas as delongas
próprias de um processo de elaboração legislativa, tornaria inviável e
extemporânea a campanha a ser empreendida. Assim, não é
compatível com o princípio constitucional da razoabilidade, inscrito no
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art. 13 da Carta Política mineira, vincular a instituição de uma
campanha oficial a um provimento legislativo.

Quanto ao art. 12 do projeto, a matéria deve ser questionada sob o
ponto de vista do princípio da igualdade. Ocorre que o portador de
epilepsia, se devidamente diagnosticado e sob tratamento adequado,
tem uma vida normal, podendo trabalhar, estudar e exercer atividades
comuns a todos os cidadãos no seu cotidiano. Nesse mesmo grupo,
enquadram-se portadores de inúmeras outras doenças, a exemplo da
doença de Crohn, da hipertensão e da diabetes. Assim, seria injusto
dispensar tratamento especial ao portador de epilepsia em detrimento
dos demais doentes do mesmo grupo, pois que o princípio da
igualdade na lei se verifica quando a norma impõe de forma razoável
um tratamento específico a todo um grupo de desiguais. Na realidade,
no que tange à finalidade da norma, o tratamento desigual não se
justifica, pois se mostraria injusto para com os indivíduos em situações
semelhantes dentro do mesmo grupo, como os portadores da doença
de Crohn, da diabetes e da hipertensão, entre outras enfermidades.

Aos argumentos apresentados, acrescente-se que o tratamento da
epilepsia, inclusive cirúrgico, se necessário, já foi devidamente
autorizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 46, de
23/3/94.

À luz da fundamentação exposta, constatamos que o projeto de lei
em análise, apresentado como programa, não encontra respaldo no
arcabouço jurídico em vigor para tramitar com êxito nesta Casa
Legislativa, em face da impossibilidade de sua aprovação por esta
Comissão de Constituição e Justiça.

Todavia, tendo em vista o relevante interesse que a matéria
desperta na comunidade em geral, dada a sua natureza
reverenciadora da saúde humana, especialmente daqueles homens,
mulheres e crianças acometidos de epilepsia, entendemos razoável a
apresentação do Substitutivo nº 1, que busca contemplar a idéia
original do legislador, qual seja, a de cuidar da saúde dos cidadãos
portadores dessa doença, objetivo amplamente albergado pela
Constituição do Brasil. O substitutivo proposto institui a Semana de
Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia. Seu conteúdo é
expresso de forma genérica e abstrata, como convém à lei no seu
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sentido estrito, sem esbarrar em critérios antijurídicos ou
inconstitucionais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 742/2007 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da

Epilepsia.
A Assembléia Legislativa do Estado d’e Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o

Tratamento da Epilepsia, a ser realizada anualmente na segunda
semana do mês de setembro, com o objetivo de esclarecer à
sociedade, em especial às famílias dos enfermos, sobre a epilepsia.

Art. 2º - Na semana a que se refere o art. 1º serão realizadas
campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em
escolas, repartições públicas e centros de saúde.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2007 .
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 10/5/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra.

Carolina Bastos, ocorrido em 9/5/2007, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
Presidência dos Deputados João Leite e Sebastião Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino de
Israel e do Hino Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Entrega
de placa - Palavras do Sr. Sílvio Musman - Exibição de vídeo -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Almir Paraca - Djalma Diniz - João Leite - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Almir Paraca, 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.
Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas
Gerais; e Márcio Kac, Vice-Presidente da Federação Israelita do
Estado de Minas Gerais; a Exma. Sra. Rosane Marques, Presidente
da Utramig; e o Exmo. Sr. Leonardo Alanati, Rabino da Congregação
Israelista Mineira.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença das Exmas. Sras. Pastora

Elizabeth Lelis, do Ministério Profético por Israel, neste ato
representando o Pastor Jorge Linhares, o Conselho de Pastores de
Minas Gerais e a Igreja Batista Getsêmani; Karen Milstein, Presidente
da Escola Judaica Theodor Herzl; Aviva Avritzer, Presidente em
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exercício da Congregação Israelita Mineira; Iara Leventhal, Diretora da
Escola Theodor Herzl; Cláudia Chaim Couto, Diretora de Assistência
Social da Federação Israelita e Witzo; Ana Zarnowski, Presidente da
Na’Amat Pioneiras; e dos Exmos. Srs. Pastor Pedro Laurindo da Silva,
Presidente  da Associação Cristã Amigos Brasil - Israel - Haverimbril -;
Beny Cohen, Diretor Financeiro da Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais; Salvador Ohana, Vice-Presidente para Assuntos de
Tecnologia e Gestão Empresarial, da CDL Belo Horizonte; Jacques
Ernest Levy, Presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro; Jaime
Aronis, Diretor Executivo da Federação Israelita do Estado de Minas
Gerais; Luiz Fernando Schvartzman, Presidente da Habonim Dror;
Naftale Katz, Diretor da Federação Israelita do Estado de Minas
Gerais; Marcelo Bak Sternick, Presidente da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia - Regional Minas Gerais -; Marcos
Brafman, Diretor da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais;
Isaac Salomão Zagury, Diretor da Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais; e do Vereador Paulo Lamac.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia da

Independência de Israel.
Execução do Hino de Israel e do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e o
Hino do Brasil, que serão interpretados pelo barítono Israel Balabram,
com o acompanhamento da tecladista Valéria Barbosa.

- Procede-se à execução do Hino de Israel e do Hino Nacional.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Com a palavra, o

Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.

Palavras do Deputado João Leite
Saúdo os Srs. Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do

Estado de Minas Gerais, e Márcio Kac, Vice-Presidente da Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais; a Sra. Rosane Marques,
Presidente da Utramig; os Diretores da Federação Israelita; toda a
comunidade presente; os amigos de Israel presentes nesta
solenidade; meu amigo Mateus Guimarães, que representa o
Ministério Ensinando de Sião; e minha querida esposa Eliana - Israel
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consegue até isso: fazê-la vir à Assembléia Legislativa e poder eu
contar com sua presença aqui hoje.

Senhoras e senhores, estamos reunidos para comemorar os 59
anos de criação do Estado de Israel, nação amada, que sempre lutou
e continua a lutar para ser uma sociedade livre e próspera.

No dia 14/5/48, os judeus voltaram a ter um governo próprio e um lar
nacional após quase 2 mil anos de dispersão pelo mundo. Em 1949,
foi estabelecido o parlamento, e acordos de armistício foram
assinados pelo Egito, pelo Líbano, pela Jordânia e pela Síria com
Israel.

Sendo amante da história e fascinado pela terra prometida, com
muita satisfação, pela terceira vez, solicitei uma reunião especial
destinada a comemorar o Dia da Independência do Estado de Israel,
que é hoje a principal democracia existente no Oriente Médio,
respeitadora dos direitos humanos.

Apesar de sofrer muitas ameaças, Israel mantém-se como uma
nação digna e louvável por conter uma história rica e ser o berço do
Judaísmo e do Cristianismo. A recente descoberta da tumba do Rei
Herodes vem dar maior veracidade à milenar história israelense.

Esse povo foi disperso pelo mundo, principalmente a partir de 70
d.C., ano marcado pela rebelião contra o domínio romano. Os judeus
foram alvo de perseguições, massacres e repetidos atentados em
diversas partes do mundo ao longo das histórias antiga e
contemporânea. Os motivos e as razões alegados são os mais
despropositados possíveis. Tal perseguição, que, a nosso ver, só
encontra explicação no campo espiritual, está relacionada com o
propósito de Deus de enviar seu filho, Jesus Cristo, por meio de Israel,
para revelar o seu amor incondicional ao mundo. De qualquer forma,
mesmo dispersos e sem território, os judeus conseguiram manter-se
como um povo, preservando e vivendo suas tradições e costumes.

E isso não poderia ser diferente, como nos relata o Profeta Ezequiel,
no Capítulo 17: "Assim diz o Senhor Deus: “Eis que eu tomarei os
filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os levarei
para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na Terra, nos
montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão
duas nações; nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos".”.
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Os fundamentos morais do Ocidente encontram-se na tradição
judaico-cristã. Israel é modelo para toda a região palestina em seu
aspecto econômico, científico e social; portanto quero homenagear
todo o povo judeu que luta por um espírito de pacificação em busca da
paz na região, bem como todos os judeus espalhados por todo o
mundo.

Neste momento, gostaria de homenagear e reverenciar o povo de
Israel na pessoa do Prof. Lívio Libresco, o herói da Universidade
Virgínia Tech, que, no mês passado, entregou a própria vida para que
seus alunos não fossem executados em sala de aula, evitando que
aquela tragédia ganhasse dimensões ainda maiores. O Prof. Libresco,
um sobrevivente dos campos de concentração nazista, morreu
exatamente no Dia do Holocausto, data dedicada à reflexão do porquê
de toda a atrocidade que tem sido impingida a esse povo tão amado.

Essa nação, que sempre há de ser abençoada por Deus, tem
permanecido fiel à promessa do Senhor, sendo propriedade exclusiva
de Deus, e seus alicerces nunca se abalarão. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa,
fará a entrega ao Sr. Sílvio Musman, Presidente da Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Em 14 de maio de
1948, foi assinada a Declaração do Estabelecimento do Estado de
Israel, determinando as diretrizes de um Estado judeu democrático,
baseado em liberdade, justiça e paz e fazendo ainda um apelo por
relações pacíficas com os Estados árabes vizinhos, visando ao
benefício de toda a região. O Parlamento de Minas Gerais aproveita
esta oportunidade para homenagear todo o povo judeu pelo empenho
de várias gerações no restabelecimento de sua antiga pátria, fazendo
florir os desertos, revivendo a língua hebraica, construindo cidades e
povoados e criando uma comunidade próspera”.

Solicitamos ao Sr. Presidente e ao homenageado que se posicionem
no local indicado para a cerimônia.

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, para seu
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pronunciamento, o Sr. Sílvio Musman, Presidente da Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Sílvio Musman
Exmo. Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem

a esta solenidade, representando, neste ato, o Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia do Estado de Minas Gerais; Sr.
Márcio Kac, Vice-Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais;
Sra. Rosane Marques, Presidente da Utramig; senhoras e senhores,
boa noite! Por iniciativa do Deputado Estadual João Leite, pelo
terceiro ano consecutivo, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
abre suas portas para comemorar o aniversário de Independência do
Estado de Israel e homenagear a comunidade judaica deste Estado,
consolidando sua participação e confirmando seu pertencionismo na
grande e plural sociedade brasileira. Entretanto, vivenciar este tipo de
oportunidade nem sempre foi possível na história do povo judeu.
Expulsos de sua terra prometida no ano de 135 da era comum,
vivemos sob a condição de apatriados por mais de 1.800 anos. O
exílio forçado e, em alguns momentos, a diáspora voluntária nos
acompanharam durante todo esse tempo. Resistentes e insistentes na
manutenção e perpetuação de suas tradições religiosas, culturais e
lingüísticas, nem sempre os judeus obtiveram permissão dos
governantes de época para livremente exercerem sua identidade
judaica paralelamente ao reconhecimento da cidadania e de seus
direitos inerentes a esta, nos locais onde viviam.

Assim, espalhados pelo mundo afora, cada comunidade foi
desenvolvendo sua forma específica de judaísmo, adaptado às
particularidades locais, mas sempre preservando a essência judaica
herdada de nossos antepassados.

Não seria exagero afirmar que, além de dar ao mundo o
monoteísmo, o povo judeu também foi o pioneiro no conceito da
globalização, já que, desde cedo, aprendeu a praticar o diálogo
transcultural, o aprendizado de vários idiomas e, como estratégia de
sobrevivência, a construção de uma rede mundial de colaboração e
relacionamentos, que, em diversos momentos, seria utilizada como
objeto inspirador ao anti-semitismo, lida como o movimento judaico de
dominação do mundo.
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Numa época caracterizada pelo intenso sentimento de identidade
nacional, nós, judeus, éramos um dos povos sem direito a uma pátria.
Esse sentimento ganha força nos pensamentos de Theodor Herzl, que
aos poucos ganha inúmeros adeptos ao movimento sionista de
retorno à terra prometida. Porém, até então, nenhum grande motivo e
sensibilidade movia as grandes nações hegemônicas a alterar essa
situação.

Lamentavelmente, foi necessária a grande tragédia do Holocausto
para mudar o rumo da história e mostrar ao mundo a necessidade do
resgate do povo judeu ao seu inalienável direito de estabelecer uma
unidade nacional.

Homologado pela Liga das Nações em 1920, o império britânico
dominava a região da Palestina.

Este ano de 2007, no qual celebramos os 59 anos de independência
do Estado de Israel, caracteriza-se também pelo aniversário de outros
dois importantes eventos: os 60 anos de aprovação, pela ONU, da
Resolução nº 181; e os 40 anos de reunificação de Jerusalém. É
importante que se diga algo a respeito dos dois. A Resolução nº 181
da ONU, votada e aprovada em novembro de 1947, interrompe o
domínio britânico sobre a Palestina, cria dois Estados independentes -
um árabe e outro judeu - e, dessa maneira, salda, parcialmente, uma
dívida para com o povo judeu, concretizando seu tão sonhado e
almejado desejo de retorno ao seu lar ancestral.

Além disso, para nós, brasileiros, é mais um motivo de gratidão para
com essa nação, que tantos judeus acolheu desde o seu
descobrimento, pois foi sob a Presidência do Delegado brasileiro
Oswaldo Aranha que todo o enredo se desenhou.

Proposta pela Suécia, Dinamarca, Uruguai, Tchecoslováquia,
Holanda, Guatemala e Peru, a proposta da "questão palestina"
desagradava aos interesses de diversas nações; algumas, por não
concordarem com a criação de um Estado judeu, outras, por
enxergarem ameaças a seus interesses econômicos sobre a região.

Oswaldo Aranha utilizou de toda sua criatividade, astúcia e
experiência diplomática para construir condições a uma votação
favorável em prol da aprovação da resolução. A ele, toda gratidão e
respeito do povo judeu. Criado como um Estado independente em
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1948, Israel cresceu, floresceu, desenvolveu-se e conquistou seu
lugar e espaço dentro da comunidade das nações.

Para aquelas gerações que conviveram com todo esse processo de
lutas, conquistas, independência, estabelecimento, sedimentação do
Estado, ocupação humana do território, Israel pode ser visto como a
chegada do Messias. O Messias simbólico, não religioso.

Foi o Estado de Israel que recuperou a nossa dignidade, o nosso
sentido de existência, um sentimento de que somos capazes de nos
proteger, de que não nos acontecerá novamente o que nos
aconteceu.

Hoje, o Estado de Israel é um fato social, com todos os seus
problemas e conflitos, mas um sonho que virou realidade. O jovem
país cresce, transforma-se e, tal qual o restante do mundo, também
passa por rápidas e intensas mudanças. Novas gerações surgem, já
nascendo com a realidade da existência de um país. Não vivenciam
as ansiedades, dificuldades e esforços para a instalação física do
Estado, experimentadas pelas gerações que protagonizaram esse
processo. Seria como comparar a geração que viu a transição da
máquina de escrever para o computador, que se adaptou e hoje já
não se imagina voltando no passado. Viver sem a existência de Israel
é algo inimaginável. E, com toda a certeza, nunca será varrido do
mapa.

Se, nos primeiros anos de sua existência, Israel recebia imigrantes
do mundo inteiro, impulsionados pela ideologia puramente sionista,
hoje atrai e oferece chances àqueles interessados em uma vida com
mais oportunidades de trabalho, aprendizado e aperfeiçoamento
profissional.

Nossos parabéns e agradecimentos a todos aqueles que
contribuíram para transformar, em apenas 59 anos, uma terra vazia
em destaque em importantes e promissores setores da economia
mundial e da vida moderna.

O antigo conflito vivido pelo povo judeu da diáspora em manter uma
dupla lealdade nacional, com sua respectiva terra natal e com Israel, é
hoje vivenciado por outros inúmeros povos, que, cada vez mais, vivem
em diásporas voluntárias, em busca de melhores condições de vida.
Já não assusta mais verificar a procura por duplas nacionalidades,
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como, por exemplo, brasileiros que buscam cidadania italiana,
espanhola, americana, portuguesa, etc.

O incentivo ao aprendizado de mais de um idioma e à tolerância
transcultural de um mundo globalizado remete-nos ao passado do
povo judeu, que hoje goza da opção de ser judeu dentro ou fora de
Israel, mas sempre visceralmente unido a sua terra prometida.

Nesse intervalo de três anos desde a nossa primeira reunião
especial na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, também o
relacionamento entre Brasil e Israel evoluiu positivamente, tanto em
termos econômico-comerciais quanto político-diplomáticos. Os
números da balança comercial entre os dois países confirmam isso.
Nesse período, o Brasil recebeu a visita do atual Primeiro-Ministro
Ehud Olmert, quando ainda Ministro do Desenvolvimento, e Israel
recebeu nossos Ministros das Relações Exteriores, do
Desenvolvimento, da Indústria e Comércio, da Educação, entre outros.

Também alguns Governadores de Estado foram conhecer Israel.
Cresce, cada vez mais, o número de empresas israelenses instaladas
no Brasil. Também na área do turismo, o intercâmbio tem aumentado,
a ponto de o Ministério do Turismo de Israel instalar um escritório no
Brasil para fomentar e facilitar o já grande fluxo bilateral de turistas.
Por parte dos brasileiros, não podemos deixar de citar o turismo
judaico e o volumoso turismo cristão à Terra Santa.

Esse último fato faz-nos obrigatoriamente dedicar algumas palavras
à reunificação de Jerusalém, eterna Capital de Israel e coração do
povo judeu. Reconquistada do exército jordaniano em 1967 e
passados 40 anos, Jerusalém revitaliza-se em paralelo à preservação
de seu passado histórico. A soberania israelense sobre Jerusalém é a
maior garantia de um livre acesso a todos os credos que nela têm seu
centro espiritual.

Não podemos, por último, deixar de renovar nossas esperanças e
esforços pela tão almejada paz no Oriente Médio, com a instalação da
autonomia nacional dos povos vizinhos da região e com o desejo de
que todos possam um dia conviver em segurança e respeito.

Parabéns a Israel e ao povo judeu, por mais esse ano de vida”.
Muito obrigado. Boa noite.

Exibição de Vídeo
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O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo
institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o barítono Israel
Balabram.

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

Para que, no dia 14 de maio de 1948, surgisse o moderno Estado de
Israel, foi necessária uma histórica decisão da Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas. Essa decisão, com a ativa
participação do Brasil, está na origem do estabelecimento de uma
nação judia, um modo de ressarcir aquele povo da grande catástrofe
que sobre ele se abatera, à época da Segunda Guerra Mundial.
Assim, sobreviventes do holocausto nazista, bem como judeus do
resto do mundo, migraram para Israel, assegurando seu direito a uma
vida de liberdade, trabalho e dignidade e, sobretudo, a um Estado
nacional.

Como a gente de todas as outras nações, esse povo passou a ter
um Estado soberano, no rastro de uma longa história de exílio,
escravidão e diáspora. Desde então, David Ben-Gurion veio
representar o primeiro líder moderno do povo de Israel, juntando-se à
lendária linhagem de seus fundadores, como Abraão ou Moisés,
nomes de profunda importância para toda a cultura ocidental.

Os grandes sacrifícios advindos das lutas e do passado desse povo
transformaram-se em uma nova força, capaz de fazer renascer uma
língua, o hebraico, ao mesmo tempo em que tem feito o deserto florir
e frutificar. Finalmente, os judeus podem reencontrar Canaã, sua terra
prometida.

Apesar de uma longa situação de conflito com os vizinhos árabes ou
com os palestinos com os quais partilham território, os israelenses
conseguiram erguer, decorrido quase meio século, um Estado
moderno e democrático. Em Israel, há garantias de liberdade religiosa
e de consciência, além da igualdade social e política de todos os
habitantes, independentemente de religião, raça ou sexo. Há ainda um
espinhoso caminho a se percorrer para que definitivamente a paz se
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estabeleça em torno de Jerusalém e da Terra Santa. Neste momento
em que o país vive uma delicada crise interna, temos certeza de que
os judeus se entenderão para poder oferecer a mão aos outros povos
e construir um futuro de paz e de prosperidade na região.

Esta homenagem à comemoração da independência do Estado de
Israel estende-se à ativa colônia judaica de Minas Gerais, com a qual
partilhamos os fundamentos de nossa espiritualidade cristã. Em nome
do futuro de Israel e de seus cidadãos, desejamos a consolidação do
processo de paz para que esse notável país continue contribuindo
para o desenvolvimento de toda a humanidade. 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 extraordinária de terça-feira, dia 15, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

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 2º turno, do Projeto de Lei nº
279/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 409/2007; encerramento da
discussão; discursos dos Deputados Mauri Torres e Weliton Prado e
da Deputada Elisa Costa; votação do projeto, salvo emendas e
subemendas; aprovação; votação das Emendas nºs 2 e 3, da
Subemenda nº 2 à Emenda nº 1 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 5;
aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1, 5, 6 e 7 e da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; votação da Emenda nº 4; rejeição -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro -  Tiago  Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca -  Ana  Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo  Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento  Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Inácio Franco, 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
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reunião os Projetos de Resolução nºs 2.398 e 2.399/2002, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem à noite,bem como o Projeto
de Resolução nº 1.150/2003 e os Projetos de Lei nºs 26 e 323/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei no

279/2007, do Deputado Célio Moreira, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Corinto 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 279/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei no 409/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1, 2 e 3, que
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação
do projeto com as Emendas nos 2 e 3, da Comissão de Justiça, com
as Emendas nos 4 a 7, que apresenta, e com a Subemenda no 1, que
apresenta, à Emenda no 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 2 e 3, da Comissão de Justiça, com a Emenda no 1, da
Comissão de Justiça, na forma da Subemenda no 2, que apresenta, e
com a Emenda no 5, da Comissão de Política Agropecuária, na forma
da Subemenda no 1, que apresenta; e pela rejeição das Emendas nos
4, 6 e 7, da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Mauri Torres.

O Deputado Mauri Torres - Peço ao Plenário que aprove este
projeto, tão importante para a nossa agricultura e um incentivo às
pessoas que, hoje, estão à mercê da adversidade do tempo. Além de
ressaltar a importância do projeto, quero lembrar o trabalho que vinha
sendo desempenhado na legislatura passada, que teve a iniciativa de
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apresentar o projeto. Já nesta legislatura, o Deputado Weliton Prado
desarquivou o projeto que hoje está anexado ao projeto encaminhado
pelo Governador. Mas o que quero ressaltar é a contribuição dos
Deputados Weliton Prado e Maria José para que hoje pudéssemos
votar esse projeto tão importante para todo agricultor do Estado. Fica
aqui o nosso encaminhamento pela aprovação do projeto. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - No dia 1o de fevereiro, assim que
terminou a posse dos Deputados, por volta das 16 horas, encaminhei-
me para a sala ao lado e fiquei por mais de 15 horas na fila:
apresentei vários novos projetos e desarquivei várias proposições. O
fato é que estudamos durante os meses de dezembro e janeiro e
apresentamos mais de 100 projetos.

Um dos projetos que desarquivamos foi justamente o que cria o
seguro rural, uma luta antiga nesta Casa do PT e, de forma especial,
para fazer justiça, da Deputada Maria José Haueisen. De acordo com
o Regimento, assim que o projeto é protocolado, deve ser feita a sua
leitura em Plenário e o projeto é publicado. Era isso o que
esperávamos, mas, infelizmente, nosso projeto não foi publicado.
Quase dois meses depois, o Governador enviou a esta Casa um
projeto semelhante - praticamente idêntico, com o mesmo teor -, mas,
ao invés de meu projeto ser lido primeiro, já que, pelo Regimento,
quem apresenta primeiro tem essa prerrogativa, o do Governador foi
lido primeiro em Plenário e, ao invés de o projeto do Governador ser
anexado ao meu, o meu é que foi anexado ao dele. O que quero dizer
é que o projeto que cria o seguro rural é de nossa autoria.

Não vamos criar problema, entrar com recurso ou ação na Justiça,
para não atrasar. Não importa quem é o pai da criança, não se trata
de uma questão de vaidade, a questão é votá-lo, sancioná-lo e
publicá-lo para que os milhares de produtores tenham seus direitos
assegurados. O projeto é muito importante. Ressalto a grande
participação do Deputado Padre João em defesa dos pequenos
produtores, das pessoas mais simples, dos pobres e dos excluídos.
Hoje, como Presidente da Comissão de Agropecuária, ele realizou
uma audiência pública, ouvindo representantes de diversos setores.
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Parabenizo sua atuação. Recordo, mais uma vez, toda a atuação da
Deputada Maria José. O projeto que cria o seguro rural é de nossa
autoria. Tudo bem votá-lo em nome do Governador e com o nosso
projeto anexado, porque não queremos atrapalhar, mas, sim, que seja
votado e sancionado o mais rápido possível.

Fica o alerta para que a diretoria da Mesa não cometa mais deslizes
como esse, pois feriu, inclusive, o Regimento desta Casa. O projeto
que é protocolado primeiro deve ser lido e publicado primeiro,
independentemente de ser constitucional ou não. Não foi esse o
procedimento. Que isso não ocorra mais nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, em nome da Bancada do
PT-PCdoB, registro a importância do projeto para os agricultores de
Minas Gerais. Anteriormente, o Governo do Presidente Lula já havia
sancionado uma lei, garantindo que 50% do seguro seria de
responsabilidade do Governo Federal. Sabemos que a agricultura
sofre permanentemente as intempéries da natureza, secas, enchentes
ou ventos, enfim, em muitos momentos, durante o ano, há
vulnerabilidades que precisam da proteção do Estado brasileiro,
especialmente do Estado de Minas Gerais.

Parabenizo a Deputada e hoje Prefeita de Teófilo Otoni, Maria José,
pela iniciativa. O projeto tramitou durante vários anos, mas não houve
a compreensão de sua importância para Minas Gerais. Agora,
felizmente, diante de uma decisão também da lei federal e do
comprometimento e da luta dos pequenos agricultores, da agricultura
familiar, do Deputado Padre João, do desarquivamento feito pelo
Deputado Weliton Prado, tudo isso somou para que, neste momento,
Minas Gerais e toda Assembléia aprovem um projeto dessa
importância. Agora, 75% de nossos agricultores, especialmente os da
agricultura familiar, terão a safra garantida pelo seguro agrícola. Este
é um momento importante para a agricultura de Minas, além do
reforço e fortalecimento da agricultura familiar. Fortalece, ainda, a
todos os que em Minas Gerais desejam garantir o futuro da produção
e de um alimento de qualidade para nosso Estado e para o Brasil.
Essa é uma conquista de todos. Essa proposta nasceu
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prioritariamente da luta dos movimentos sociais do campo, da terra,
das entidades ligadas ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, da
Fetaemg, dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra e
chegou a esta Assembléia. Hoje chegará até Minas Gerais,
melhorando qualidade de vida e fortalecendo a agricultura. Parabéns
ao Deputado Padre João e a todos os Deputados que, com certeza,
estão comprometidos com a agricultura de Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 2 e 3, a Subemenda nº 2 à Emenda nº 1 e a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação das Emendas nºs 2 e 3 ficam prejudicadas,
respectivamente, as Emendas nºs 6 e 7. Com a aprovação da
Subemenda nº 2 à Emenda nº 1, ficam prejudicadas a Emenda nº 1 e
a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. Com a aprovação da Subemenda
nº 1 à Emenda nº 5, fica prejudicada a Emenda nº 5. Em votação, a
Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 409/2007 com as Emendas
nºs 2 e 3, com a Subemenda nº 2 à Emenda nº 1 e com a Subemenda
nº 1 à Emenda nº 5. 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 extraordinária de amanhã, dia 10, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
24/4/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Djalma Diniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
469/2007, para o qual designou como relator o Deputado Juninho
Araújo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 172/2007 (relator: Deputado Djalma Diniz, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 400/2007. 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 Agostinho Patrús
Filho, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir
temas relacionados ao transporte rodoviário de cargas; Célio Moreira,
em que pleiteia seja solicitado ao Presidente da Prodemge seja
disponibilizado aos Municípios de Caetanópolis e Paraopeba o acesso
a internet banda larga ou similar, em substituição ao acesso via rádio;
Gustavo Valadares, em que pleiteia seja solicitada ao DNIT celeridade
na liberação do acesso ao imóvel sede da Associação dos Amigos
dos Carreteiros de Itaguara, localizado nas margens da BR-381, no
Bairro dos Dias, em Itaguara; Vanderlei Miranda, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Turismo, para debater a operação de compra da Way-TV, a negativa
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de autorização pela Anatel, e as conseqüências para a prestação de
serviços de transmissão de TV por cabo no Estado; Djalma Diniz,
Gustavo Valadares e Juninho Araújo, em que solicitam seja pedida ao
DNIT cópia do contrato da empresa encarregada da execução das
obras de manutenção da BR-267, no trecho entre Juiz de Fora e
Leopoldina, bem como o nome da empresa ou órgão público
encarregado da fiscalização. 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, 9 de maio de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Djalma Diniz - Weliton Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente em exercício, Deputado Fábio Avelar, 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 debater,
em audiência pública, a atual situação do aterro sanitário de Belo
Horizonte, localizado na BR-040, e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Hugo Camacho Claros Júnior, Prefeito Municipal de Caldas,
prestando informações relativas ao Ofício nº 333/2007, a respeito do
extermínio de animais nesse Município. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 261/2007
(Deputado Wander Borges); e 529/2007 (Deputado Rômulo
Veneroso). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
as Sras. Denise Marília Bruschi, Gerente da Divisão de Saneamento
da Fundação de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - Feam -,
representando o seu Presidente, Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro;
Sinara Inácio Meireles Chenna, Superintendente de Limpeza Urbana
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de Belo Horizonte; e Mônica Costa Chaves, advogada; e os Srs.
Expedito Martins, Presidente da Associação de Desenvolvimento da
Região do Pindorama - Aderpi -; Osvaldo Pereira Sanches, Presidente
da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora da
Glória; Rafael Afonso Silva, Diretor da Orbis - Clube Califórnia de Belo
Horizonte; e Geraldo Ezequiel Pereira, Presidente da Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Álvaro Camargos - Amac -, que
são convidados a tomar assento à mesa. Os Srs. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, e Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça e
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente,
Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo - CAO-MA, não puderam
comparecer. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado e
com a rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 68/2007 (relator: Deputado
Wander Borges). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Fábio Avelar, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
nº 131/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2 apresentado, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Rômulo Veneroso.
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 234, 270 e 313/2007. Passa-se à 3ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Wander Borges e
Fábio Avelar em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater os impactos socioambientais do projeto da empresa MMX
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Mineração e Metálicos S.A. para a construção do Mineroduto Minas-
Rio; e seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei
nº 135/2007, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais
no âmbito do Estado, enviando-se aos convidados cópia do inteiro
teor do requerimento, bem como cópia do projeto de lei original e do
Substitutivo nº 1; Roberto Carvalho, em que solicita seja realizado
debate público sobre a proposta de criação de Programa de
Catalogação, Identificação e Preservação de Nascentes de Água do
Estado de Minas Gerais - Bolsa Verde; e seja realizada audiência
pública no Município de Santa Luzia para debater a proposta de se
declarar como Área de Preservação Permanente - APP - a área sob
domínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de
Minas Gerais - Codemig - na região do Bairro Frimisa, nesse
Município; Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado ofício
ao Copam - Regional Sul de Minas, com sede em Varginha, para que
adote os procedimentos necessários à imediata fiscalização, em
caráter de urgência, da implantação de aterro controlado no Município
de Perdões; Domingos Sávio, em que solicita que, nas audiências
públicas a serem realizadas nas regiões do Estado, nos termos do
requerimento de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado por
esta Comissão, seja incluído na pauta painel sobre as alterações
climáticas, e que seja convidado para apresentação deste o
Coordenador Executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas
Globais no Estado de Minas Gerais, Sr. Milton Nogueira; Doutor
Viana, em que solicita seja realizada audiência pública para debater a
Lei Delegada nº 125, de 25/1/2007, e a Lei Delegada nº 178, de
29/1/2007, especificamente em seu artigo 5º, § 5º; Elmiro Nascimento,
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com
as Comissões de Administração Pública e de Educação para debater
a situação do ensino de educação ambiental na rede pública do
Estado; Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública
no Município de Ouro Preto, com o objetivo de se conhecerem os
estudos técnicos de identificação da localização, dimensão e dos
limites da Serra do Ouro Branco, também conhecida como Serra do
Deus te Livre, localizada entre os Municípios de Ouro Branco, Ouro
Preto e Congonhas, e de se debater a criação do Parque Estadual da
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Serra do Ouro Branco, conforme previsto na Lei Federal nº 9.985, de
18/7/2000; e Sávio Souza Cruz, em que solicita sejam debatidos na
audiência pública a ser realizada na sede regional do Copam Sul de
Minas 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. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e demais participantes, pelos importantes subsídios
prestados à Comissão, agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2007
Às 16h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 401/2007.
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, em que solicita seja realizada audiência
pública com a finalidade de discutir possíveis soluções para minimizar
os impactos do despejo iminente da Comunidade Novo Lajedo,
situada em Belo Horizonte; Almir Paraca, em que solicita seja
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realizada audiência pública na cidade de Paracatu para discutir e
avaliar a execução do Programa Luz para Todos no Noroeste do
Estado, e Elisa Costa, em que solicita seja realizada audiência pública
na cidade de Araçuaí, para avaliar a implantação do Programa Luz
para Todos naquela região. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães -

Eros Biondini - Elisa Costa.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/4/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz ,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater as políticas
públicas de desenvolvimento do turismo no Estado e a discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Érica Campos Drumond, Secretária de
Estado de Turismo, que é convidada a tomar assento à mesa. O
Presidente na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
à convidada, para que faça sua exposição. 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, 9 de maio de 2007.
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Vanderlei Miranda, Presidente -  Cecília  Ferramenta -  Braúlio Braz -
Ademir Lucas - Eros Biondini.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 175/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Deiró Marra) e 219/2007 na forma do Substitutivo nº 2
(relator: Deputado Deiró Marra) e o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 224/2007 na forma do Substitutivo n° 2 e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 403/2007(relator:
Deputado Carlin Moura), que recebeu parecer por sua aprovação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Sargento Rodrigues, Sebastião
Costa, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo,
por indicação da Liderança do PMDB) e Fábio Avelar (substituindo o
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 811,
818, 830, 837, 847, 858, 859, 867, 880, 883, 884, 890, 896, 907, 919,
924, 925 e 926/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 812, 813, 826, 829,
836, 839, 842, 855, 861, 863, 878, 891, 901, 905, 909 e 923/2007
(Deputado Sebastião Costa); 819, 833, 834, 843, 849, 853, 864, 875,
879, 886, 887, 894, 900, 904, 912, 915 e 927/2007 (Deputado Delvito
Alves); 817, 820, 821, 825, 835, 846, 852, 869, 888, 892, 895, 902,
906, 914 e 921/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 814, 824, 828,
832, 840, 844, 851, 854, 865, 881, 885, 899, 910, 911, 917 e 920/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 810, 823, 831, 838, 848, 856, 857, 870,
873, 874, 877, 882, 913, 918 e 928/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); 822, 827, 841, 845, 860, 876, 889, 908, 916 e 922/2007
(Deputado Gil Pereira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 278 e 659/2007, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Delvito Alves) ; 482 e 347/2007, este com a Emenda nº 1,
547, 635/2007, este na forma do Substitutivo nº 1, 680/2007, este com
a Emenda nº 1, 702/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa);
665/2007 e Projeto de Resolução nº 686/2007, este na forma do
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Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 670/2007, este com a Emenda nº 1, e 751/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 714/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 747/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 749/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição).
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 523, 336 e 621/2007 (relator:
Deputado Delvito Alves); 168 e 560/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição); 444/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 479 e 548/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 518/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 677/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em virtude de redistribuição). A seguir, o Presidente submete a
discussão o parecer do relator, Deputado Gil Pereira, sobre o Projeto
de Lei nº 929/2007, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade com a Emenda nº 1. Neste momento, o Presidente acusa
o recebimento das Propostas de Emendas nºs 1 a 7, apresentadas
pelo Deputado Weliton Prado. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues
em que solicita seja adiada a votação do referido projeto, que é
aprovado. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição, que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de
Resolução nº 595/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado Antônio Júlio. São convertidos em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs
639 e 699/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição) e 697/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e à
Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 391/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição).
Os Projetos de Lei nºs 528 e 616/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Fábio Avelar, aprovado
pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 586, 739 e 742/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin
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Moura, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 460/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 644, 648, 655, 688 e 754/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 646, 726 e 738/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves, em virtude de redistribuição); 650, 691 e 736/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, os dois últimos em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, é aprovado, em turno
único, o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 381/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio
Malheiros, 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.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de
Lei nºs 89, 328 e 567/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e, em
turno único, 533/2007 (Deputado Paulo Cesar). Passa-se à 2ª Fase da
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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
444 e 446/2007. 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 André Quintão, em que pede seja
realizada visita das Comissões de Participação Popular e de
Segurança Pública à Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao
Adolescente - Dopcad - e ao Centro de Internação Provisória de
Adolescentes em Belo Horizonte para conhecer a situação de
atendimento do adolescente acusado de cometer ato infracional;
Rômulo Veneroso, em que pede seja realizada reunião para, em
audiência pública, debater questões de segurança pública no
Município de Betim e região; Ivair Nogueira, Rômulo Veneroso e
Pedro Pinduca, em que pedem seja realizada reunião no Município de
Betim para, em audiência pública, debater o aumento da criminalidade
no Município, considerado o mais violento da Grande BH; Sargento
Rodrigues (2), em que pede seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater as condições de participação e a efetividade da
parceria entre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública -
Conseps e a PMMG no Município de Ribeirão das Neves, solicita,
ainda, sejam discutidas as condições de trabalho dos policiais
militares lotados no referido Município; e em que pede seja enviado
ofício ao Superintendente da Caixa Econômica Federal de Minas
Gerais solicitando informações sobre a verba destinada à segurança
das casas lotéricas do Estado, seus percentuais em relação a outros
Estados da Federação e qual a forma de aplicação da citada verba.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª



754

LEGISLATURA, EM 3/5/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Fábio Avelar e Carlin Moura. 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 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. O Projeto de Lei nº
149/2007 é retirado da pauta por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprir os pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei nº 527/2007 (relator: Deputado João Leite).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Ângelo (8), em que solicita seja formulado apelo à
Prefeita Municipal de Contagem, para que se apurem as agressões
sofridas pelos servidores de saúde, promovidas pela guarda municipal
desse Município; seja formulado apelo à Secretaria de Estado de
Defesa Social a fim de que sejam tomadas providências em relação à
reclamação de que o Ceresp de Juiz de Fora estaria superlotado e
que 60% dos presos seriam condenados e teriam obrigatoriamente de
ser transferidos para penitenciárias e presídios, e, ainda, que o
governo do Estado não priorize apenas as transferências de presos da
Região Metropolitana para os novos presídios construídos durante sua
gestão, mas que os estabelecimentos de custódia provisória
localizados no interior do Estado, a exemplo do Ceresp de Juiz de
Fora, também sejam contemplados com a citada medida de combate
a superlotação; seja formulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar
e ao Promotor da cidade de Mariana, a fim de que se apure
administrativamente, se responsabilizem os guardas municipais
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envolvidos em agressão à Sra. Vanessa Isabelli Soldi, conforme laudo
de exame de corpo delito anexo, e seja formulado apelo ao Prefeito
Municipal de Mariana, a fim de que se apure administrativamente e se
responsabilizem os guardas municipais envolvidos em agressão à
Sra. Vanessa Isabelli Soldi e se afastem esses guardas durante a
apuração solicitada; seja realizada reunião conjunta desta Comissão e
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para
debater a precariedade das relações de trabalho e violações aos
direitos fundamentais por parte da Cemig e para obter
esclarecimentos sobre o aumento do número de acidentes de trabalho
com vítimas fatais, a partir de 1999; seja realizada visita desta
Comissão à carceragem da Delegacia do Palmital, em Santa Luzia, a
fim de verificar a situação da guarda de presos no local; e seja
determinada a participação desta Comissão no evento
"Desarquivando o Brasil", a realizar-se no dia 7/5/2007, às 15 horas,
no Instituto Helena Greco; João Leite, em que solicita a realização de
audiência pública desta Comissão, com os convidados que menciona,
na Câmara Municipal de Contagem, no próximo dia 8, às 17 horas,
para debater a atuação da Guarda Municipal de Contagem e da
Polícia Militar do Estado na manifestação promovida por trabalhadores
da saúde desse Município, em 26/4/2007. 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, 8 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, as conseqüências da realização de concursos públicos pelo
Estado cujos resultados foram homologados sem que houvesse
nomeação e posse dos aprovados e comunica o recebimento de
requerimento do Deputado Inácio Franco, em que justifica sua
ausência na reunião, por motivo de visita à cidade de Uberaba para
abertura oficial da 27ª Expozebu, e de correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofício do
Sr. Maurício Valadão Reimão de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Ubá e outros (27/4/2007) . Registra-se a presença das
Sras. Naide Souza de Albuquerque Roquette, Superintendente Central
de Política de Recursos Humanos, e Delma do Prado Barcelos Coura,
Diretora Central de Provisão, representando a Sra. Renata Maria Paes
de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; e Raíssa
Cristina Lucena Veloso, Diretora de Concursos e Certificação
Ocupacional da Secretaria, representando a Professora Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação; e dos Srs. José
Silveira Jr., Gerente de Recursos da MGS e Helter Verçosa Morato,
assessor jurídico, representando o Sr. Antônio Alberto Moreira de
Castro, Presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. -
MGS, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta 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, 9 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - André Quintão - Chico

Uejo.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados,
em resposta a requerimento da Comissão, apresentando o
posicionamento do Movimento de Luta Pró-Creches com relação a
Medida Provisória nº 339/2006, publicado no “Diário do Legislativo” de
26/4/2006. 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 André Quintão em que solicita reunião conjunta da
Comissão com a de Cultura, com a finalidade de, em audiência
pública, se discutir o Projeto Corredor Cultural Praça da Liberdade, em
especial o que diz respeito ao prédio da antiga Secretaria de Estado
de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007
Às 17h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Contagem os Deputados Durval Ângelo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada, sendo ela subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a atuação da guarda municipal de
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Contagem e da polícia militar do Estado na manifestação promovida
por trabalhadores da saúde desse Município, ocorrida em 26/4/2007.
O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a
qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 749/2007, no
1º turno (Deputado João Leite). A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir o Sr. Gustavo Tostes, Gestor de Defesa Social
da Prefeitura Municipal de Contagem, representando a Prefeita Marília
Aparecida Campos; o Vereador Gustavo Cunha Gibson, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Contagem; o
Major Paulo Antônio dos Santos, Comandante da 133ª Cia. da PMMG,
representando o Ten.-Cel. Euler Pereira Queiroz, Comandante do 18°
BPM de Contagem; o Major Eid Pereira Júnior, Comandante da
Guarda Municipal de Contagem; o Sr. Antônio Pedro Lacerda de
Almeida, Diretor do Sindsaúde de Contagem; o Vereador Avair
Salvador de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Contagem;
e os Vereadores Arnaldo Luiz de Oliveira, Carlos Roberto Ferreira
Dias, Ciro Wellington Campos, Dimas Campos Fonseca, Gil Antônio
Diniz, Gueber Wander Ferreira, Irineu Inácio da Silva, Jander Muniz
Filaretti, Joaquim Bernardino da Silva, José Arnaldo Canarinho,
Kawlpter Prates Bocchino, Letícia da Penha Guimarães, Lucas
Cardoso da Silva, Maria José Chiodi, Maria Lúcia Guedes Vieira,
Tanaildes Braz da Silva e William Vieira Batista, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
João Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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. O Presidente informa aos
presentes que não há quórum para apreciação de matéria e que a
Comissão apresentará requerimentos referentes ao assunto em tela
na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional, da Caixa Econômica Federal; Jadir Gomes Rabêlo,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (27/4/2007); Alcides Soares de
Souza, Coordenador-Geral de Convênios da Fundação Nacional de
Saúde, e José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos (5/5/2007). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 219 e 597/2007 (Deputado Lafayette de Andrada),
442/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 622/2007 e Projeto de
Resolução nº 361/2007 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno.
Suspende-se a reunião. Às 12h50min são reabertos os trabalhos com
a presença dos Deputados Zé Maia, Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada e da Deputada Elisa Costa. A Deputada Elisa Costa se retira
da reunião. O Presidente informa que não há quórum para apreciação
da matéria constante na pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para reunião extraordinária, na mesma data,
às 15h30min, para apreciação da matéria constante na pauta da
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reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz,
Eros Biondini, Zezé Perrella e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD),
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 Ademir Lucas
, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº
416/2007 (Deputado Bráulio Braz) e 612/2007 (Deputada Cecília
Ferramenta) no 1º turno, e 158/2007 ( Deputado Eros Biondini), 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 a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 406 a 416/2007 e
433, 445, 449, 459, 491 e 492/2007. 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 Eros Biondini, em
que solicita seja realizada audiência pública da Comissão com o
intuito de se discutir o papel da mídia na divulgação do turismo no
Estado de Minas Gerais e em que solicita seja realizada visita da
Comissão ao Laboratório de Análise da Qualidade do Leite, localizado
na Universidade Federal de Minas Gerais e convida a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial a participar; Antônio Carlos
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Arantes, solicitando seja realizada audiência pública da Comissão, em
conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
para se discutirem os problemas e as potencialidades da região do
Lago de Furnas e o resultado da elaboração dos planos diretores
participativos dos Municípios que compõem essa região. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Braúlio Braz.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio, Célio Moreira 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 da pauta e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 436/2007 (Deputado Délio Malheiros); 685 e
751/2007 (Deputado Carlos Pimenta); 680/2007 (Deputado Antônio
Júlio) e 702/2007 (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
324/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); e 477/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei
nº 309/2007, em 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude
de redistribuição), deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Neider Moreira, em que
solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da de
Segurança Pública para debater, em audiência pública, os assaltos
nas linhas de ônibus intermunicipais, em especial nas que atendem a
região Centro-Oeste; Célio Moreira, em que solicita a realização de
audiência pública para discutir a prática reiterada da venda casada por
empresas prestadoras de serviços; e Antônio Júlio, em que solicita
seja formulado apelo ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran -
para que os gravames que incidem sobre veículos automotores
tenham que ser registrados também em nome do proprietário do bem.
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 maio de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO
REQUERIMENTO

Do Deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada da Emenda
nº 8 ao Projeto de Lei nº 929/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
929/2007.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2007

ATA
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
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 1º turno, do Projeto de Lei nº
929/2007; discurso da Deputada Elisa Costa; registro de presença;
discurso do Deputado Weliton Prado; apresentação das Emendas nºs
6 a 24; não-recebimento de emenda do Deputado Sargento
Rodrigues; encerramento da discussão; encaminhamento das
emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 8/2007; aprovação;
declaração de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
96/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
305/2007; aprovação com a Emenda nº 1; declaração de voto -
Questões de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
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 - Fahim Sawan - 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 Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -  Maria Lúcia  Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
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Rosângela Reis -  Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Vanderlei Miranda - Walter  Tosta  -  Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Ruy Muniz, 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 279 e 409/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

929/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre concessão de
reajuste nos valores do vencimento básico e remuneração básica das
categorias que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 2, da
Comissão de Segurança Pública, e pela rejeição das Emendas nºs 1,
3, 4 e 5, apresentadas pela Comissão de Segurança Pública. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.
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A Deputada Elisa Costa - Srs. Deputados, gostaria de fazer uma
reflexão sobre esse projeto. Já tivemos oportunidade de debatê-lo na
reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira,
Segurança Pública e Administração. Vamos aproveitar para discutir a
concessão de reajuste dos valores da remuneração básica das
categorias dos policiais civis, militares, Corpo de Bombeiros e Agentes
Penitenciários. A partir desse reajuste, discutiremos a necessidade de
se pensar numa política remuneratória para os servidores do Estado
de Minas Gerais. Não faz muito tempo, recebemos aqui a
coordenação sindical do funcionalismo público, que convidou
Deputados e o Presidente desta Casa para lhes apresentar as
reivindicações de todas as categorias, inclusive da segurança pública.
Eles estavam unificados em suas propostas. Três propostas básicas
foram apresentadas. Gostaria de relembrá-las, para avaliar melhor
esse projeto.

A primeira é o posicionamento no plano de carreira, por tempo de
serviço, por adicional de serviço, garantindo que a lei aprovada nesta
Casa, de fato, pudesse ser viabilizada. Até então, o plano de carreira
ficou condicionado à arrecadação de ICMS. A primeira reivindicação é
esse reposicionamento a partir do plano de carreira. A segunda é uma
reposição salarial, que já é uma dívida histórica do Estado com todas
as categorias dos servidores públicos. A terceira proposta foi o melhor
atendimento pelo Ipsemg no Estado. A avaliação é que o atendimento
está precário no interior. As solicitações falam-nos que o atendimento
está deixando muito a desejar, especialmente os procedimentos
relativos aos profissionais da educação.

As solicitações de exames, consultas e tratamentos estão deixando
muito a desejar, segundo os servidores, especialmente os da
educação. Para nossa surpresa, o Governador está vendendo parte
do patrimônio do Ipsemg, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que
garantia com seus aluguéis recursos importantes para o próprio
Instituto. Então, essas três reivindicações são de todos os servidores,
de todo o funcionalismo público no Estado de Minas Gerais. As
categorias aprestaram-se de uma maneira muito organizada e
unificada nas suas reivindicações.

Apesar dessas reivindicações, chega a esta Casa apenas o projeto
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de reposição salarial, de reajuste dos servidores da área de
segurança pública. Nós o consideramos justo e importante e
defendemos a valorização dos servidores da área de segurança e da
defesa social como das mais importantes. Especialmente neste
contexto e conjuntura, os profissionais da segurança pública devem
ter remuneração digna, desde aqueles que prestam serviço nas ruas
defendendo permanentemente a segurança dos cidadãos e cidadãs.
Também merecem reajuste os servidores do serviço administrativo, na
operação, ou seja, aqueles que estão na retaguarda da segurança
pública.

Sabemos que não foram atendidas as solicitações e demandas dos
servidores, dos policiais civis, dos policiais militares, do Corpo de
Bombeiros e também dos Agentes Penitenciários. A proposta de, a
princípio, 10% a partir de setembro e, depois, em setembro de 2008 e
de 2009, não atende à categoria. Nas comissões, foram apresentadas
emendas pelo Deputado Weliton Prado, que manifesta-se em defesa
dessas categorias, e pelo Deputado Sargento Rodrigues. Algumas
delas geram avanços no projeto. Primeiro: que a data de recuperação
e reposição dos salários não seja em setembro, mas a partir de maio.

Também tentamos aprovar uma proposta que considero muito
interessante - e agora fizemos uma emenda. Que seja instituída, a
partir do debate dos salários das polícias, uma data-base para a
discussão da recomposição dos salários em Minas Gerais. Seria a
data histórica de 1º de maio. Essa proposta, aliás, foi feita pelo
Governador na política remuneratória. A única coisa do projeto de
política remuneratória que realmente era interessante - e o projeto foi
arquivado no ano passado - era a criação de uma data-base para os
servidores do Estado de Minas Gerais. Essa emenda foi derrotada na
comissão, e nós a destacamos. Apresentamos, então, uma emenda
para que haja uma data-base de negociação e reposição de perdas
para os servidores, a partir de 1º de maio deste e também dos
próximos anos.

Deixo aqui o nosso posicionamento e o da Bancada do PT e do
PCdoB quanto a essa reivindicação não atendida na sua totalidade.
No entanto, entendemos que houve um avanço para a categoria dos
servidores, especialmente os da segurança pública. Existe ainda um



767

conjunto de emendas apresentadas que será rediscutido pelas
comissões e também em Plenário. Aguardamos que haja, de fato,
propostas que melhorem a apresentada pelo Governador, a qual
encontrou por parte dos Deputados e das Deputadas sensibilidade
para melhorá-la e aperfeiçoá-la, sendo assim cumprido o papel do
Legislativo. De fato, precisamos aperfeiçoar os projetos que aqui
chegam para que realmente tenhamos uma remuneração digna e um
trabalho mais valorizado. No nosso entendimento, isso deve reverter
para uma boa e eficiente gestão da segurança pública no Estado de
Minas Gerais.

Essa é uma política importante. Garantindo-se dignidade e salário
para os servidores da segurança, poderemos ter também qualidade
na execução e na gestão da política pública que chega até as
pessoas, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais.

Este é o nosso posicionamento. Vamos continuar com as emendas
apresentadas pelos Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues e
outros, para podermos avançar nesse debate.

Reafirmo e apelo mais uma vez para a Assembléia Legislativa, para
os Deputados da base do governo e para o próprio Governador Aécio
Neves: é preciso sinalização urgente de melhoria dos salários dos
servidores do Estado de Minas Gerais, das várias categorias,
especialmente das áreas da saúde e da educação, que são as que
congregam a maioria dos servidores de Minas. Há quantos anos a
educação espera ter os seus salários recuperados e a sua dignidade
valorizada?

Neste momento em que se institui o Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE -, em que o Estado receberá mais recursos do
Fundeb para o Ensino Médio, é preciso valorizar os profissionais, a
sua auto-estima, a sua qualificação, para termos educação de
qualidade em Minas Gerais. E educação de qualidade passa, além da
estruturação das escolas, dos equipamentos, da internet, das salas de
aula, por uma educação integral e humanizada, pela qualidade do
ensino, pela valorização dos nossos profissionais, por sua capacitação
permanente, por sua dignidade no trabalho e por sua recuperação
salarial.

Na área de saúde ocorre o mesmo. Temos ouvido insistentemente
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nesta Assembléia questionamentos sobre as políticas de saúde em
muitas Prefeituras mineiras. Então, queremos registrar a necessidade
de o Governador aplicar mais recursos nessa área; que ele cumpra a
Emenda nº 29, que exige a aplicação dos 12%; e, conseqüentemente,
que haja um reajuste mais digno para os nossos servidores, para que
essa área tão sensível de Minas Gerais seja de fato valorizada pelo
Governador de Minas e por suas políticas públicas e sociais.

Mas tantas outras categorias também merecem, na mesma
proporção, o reajuste nos seus salários, para que possam ter
dignidade. Todos os trabalhadores de Minas Gerais, com sua
inteligência, sua sensibilidade, sua dedicação, seu trabalho
permanente, também constroem e ajudam Minas a crescer, também
promovem o desenvolvimento e a cidadania da nossa população.
Enfim, o servidor público não representa gasto, mas é necessário o
investimento em política remuneratória digna e política pública da
melhor qualidade para todos. Muito obrigada.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença nas galerias dos alunos da 8ª série da Escola Estadual São
João da Escócia, de Santa Luzia, que estão visitando as
dependências da Assembléia. Parabéns para vocês. Com a palavra,
para discutir o projeto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Bom-dia a todos e a todas.
O Projeto de Lei nº 929/2007, do Governador do Estado, que dispõe

sobre a concessão de reajustes nos valores do vencimento básico, da
remuneração básica das categorias que menciona, de maneira
alguma atende à necessidade das forças de segurança pública do
Estado de Minas Gerais. Há uma revolta generalizada espalhada em
todo o interior de Minas Gerais e em Belo Horizonte, por parte dos
policiais militares, dos Agentes Penitenciários, dos agentes
socioeducativos, dos policiais civis e dos bombeiros militares.

Recursos existem, sim. Vamos considerar um comparativo do
orçamento do Estado: em 2003, R$17.000.000.000,00; em 2007,
R$30.000.000.000,00. Portanto, o orçamento quase dobrou. E os
salários dos servidores dobraram? E quanto aos salários dos
servidores da educação e das diversas categorias do Estado? Por
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isso há uma revolta do funcionalismo público de Minas Gerais.
Hoje a Polícia Civil anunciou uma paralisação geral. Aliás, deixo aqui

a minha crítica. Estão-se formando em torno de 500 novos policiais
civis. Ontem, no apagar das luzes, às 18 horas, determinou-se que
esses jovens que estão-se preparando para se formar na Academia
de Polícia Civil - Acadepol - teriam de dar plantão hoje, nas delegacias
de Belo Horizonte e na região metropolitana. Não houve tempo nem
para definir qual seria o papel desses jovens, que correrão risco ao
substituírem os policiais civis paralisados em todo o Estado de Minas
Gerais. A questão é muito séria. O reajuste anunciado pelo
Governador, no Projeto nº 929, não atende à categoria, que, de
pronto, reivindica o mesmo reajuste concedido ao Secretário de
Estado, o que considero muito justo, em torno de 19%. Apresentamos
sete emendas à Comissão de Constituição e Justiça, até para garantir
o auxílio-periculosidade para os policiais civis e militares, para os
bombeiros militares, para os Agentes Penitenciários, para os agentes
socioeducativos, inclusive para os da reserva. Está previsto na
Constituição do Estado e na Constituição Federal, mas, infelizmente, o
Estado de Minas Gerais não reconhece, de fato e de direito, o auxílio-
periculosidade para os policiais.

Saúdo, de maneira muito carinhosa, a moçada. O papel da
juventude é fundamental na participação de todas as lutas da história
do nosso país. A juventude nunca foi omissa; sempre se revoltou, se
rebelou, saiu às ruas e mudou a história do nosso país, seja na
Inconfidência Mineira, na Abolição da Escravatura, na Proclamação da
República, contra a ditadura militar, no “impeachment” do Collor. A
juventude sempre cumpriu o seu papel.

É muito importante a juventude se mobilizar também para garantir
educação de qualidade. A juventude tem de saber quanto recebem os
profissionais, quanto recebe o professor. Tenho certeza absoluta de
que só mudaremos esse quadro lastimável de salário baixo dos
servidores a partir do momento em que a juventude sair às ruas,
pressionar, mobilizar-se, unir-se aos pais, às igrejas, num movimento
organizado. Quando conseguirmos fazer com que esse movimento
tenha força suficiente para sensibilizar o governo, tenho certeza
absoluta de que os servidores serão valorizados. Costumo dizer que,
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às vezes, o Parlamento e o Executivo são iguais ao feijão: funcionam
na pressão. Tem de ter pressão, tem de ter mobilização; faz parte do
regime democrático. O reajuste anunciado pelo Governador não
atende, de maneira alguma, o conjunto dos servidores do Estado de
Minas Gerais, em especial no Projeto nº 929, que não atende às
forças de segurança pública.

Estava falando sobre o auxílio-periculosidade, que é mais do que
justo. O carteiro recebe auxílio-periculosidade, porque pode ser
mordido por um cão. Para o policial civil e militar, típicas profissões de
risco, o auxílio-periculosidade está previsto na Constituição do Estado
e na Constituição Federal, o que até hoje não foi reconhecido de fato
e de direito. Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Rio de
Janeiro, praticamente todos os Estados da Federação já concedem
auxílio-periculosidade para as forças de segurança pública.
Infelizmente, até hoje, o Estado de Minas Gerais não reconheceu o
auxílio-periculosidade de fato e de direito. Apresentamos um projeto e
as emendas na Comissão de Constituição e Justiça. Em outras
oportunidades, no mandato passado, tentamos, por diversas vezes,
institucionalizar o auxílio-periculosidade, o que, infelizmente, não foi
aprovado, sob o argumento de falta de recurso por parte do Estado. O
governo anuncia déficit zero, anuncia que é o Estado que mais cresce,
anuncia propaganda sem parar em rádio, em TV, em jornal, em
“outdoor” no Estado de Minas, em São Paulo, no Brasil inteiro.
Divulga-se muito. Para isso, há dinheiro. Mas, dinheiro para garantir o
reajuste do funcionário público, infelizmente, não há. Não tenho
dúvida alguma de que, somente com a mobilização dos servidores
públicos, o governo priorizará um reajuste digno a essa classe.

A Deputada Elisa Costa expôs muito bem que, no mandato passado,
brigamos tanto pelo Ipsemg, o que já se tornou uma grande novela.
Para o governo, tudo é possível, mas, para o povo, nada é possível,
tudo é ilegal e inconstitucional, e não há dinheiro. Para o governo, não
há problemas. Ele deve quase R$1.000.000,00 para o Ipsemg, e um
projeto para a anistia dessa dívida seria encaminhado a esta Casa. Os
servidores do interior que contribuem para esse instituto não dispõem
de atendimento médico. Esse atendimento é precário, ou nem existe
em muitos rincões do nosso Estado.
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Há uma proposta para ser feito o atendimento somente em Belo
Horizonte. Como o servidor do Vale do Jequitinhonha, do Sul de
Minas e do Triângulo Mineiro, que recebe um salário de fome, virá a
Belo Horizonte? Essas pessoas não conseguem nem pagar pela
energia elétrica que sofreu um aumento, nos últimos dez anos, de
quase 500%. E o cidadão paga 40% de imposto sobre a energia ao
Estado. Parece que essa questão é cultural, pois, na derrama,
Tiradentes foi morto e esquartejado por muito menos, por 20%. Hoje o
cidadão paga 40% de imposto pela energia elétrica. Essa cobrança é
maluca, pois o ICMS é 30%, mas, para o Estado, um mais um não é
dois, mas três.

Como esse cidadão que reside no interior virá fazer um tratamento
médico em Belo Horizonte, recebendo somente R$400,00? A
passagem de ida e volta de Uberlândia para Belo Horizonte custa
R$200,00. Se necessitar de um acompanhante, caso esteja muito
doente, gastará o dobro, mais hotel e refeição. O servidor terá de ficar
sem comer, sem beber e sem utilizar o transporte coletivo, para
custear a sua estada em Belo Horizonte e se submeter a um
tratamento médico. A situação é calamitosa e revolta os servidores,
incluindo-se os técnicos e os funcionários de todas as áreas do
governo.

Deixo um alerta ao governo. Apesar de a grande imprensa não
divulgar o que está acontecendo, um caldeirão está esquentando e
pegando fogo, pois o pessoal está-se mobilizando e, a cada dia, fica
mais revoltado. Os grandes veículos da imprensa não mostram a
realidade, mas os servidores da base se mobilizam cada vez mais,
visitando delegacias e quartéis e realizando reuniões. Poderá ocorrer
uma grande paralisação. Uma das maiores preocupações da
população é a segurança pública, a violência e a criminalidade. Com a
paralisação, a população ficará muito mais prejudicada.

A Defensoria Pública está em greve há 91 dias, ou seja, mais de três
meses. Cerca de 400 mil pessoas carentes, cuja única forma de
acesso ao Poder Judiciário é a Defensoria Pública, estão cerceadas
no seu direito de defesa previsto na Constituição. Infelizmente, o
salário dos Defensores Públicos de Minas Gerais é dos menores,
comparando-se com os de outros Estados do Brasil. O salário dos



772

servidores da educação também é dos menores. Há uma contradição.
A conta de energia elétrica daqui é uma das mais caras; a conta de

água da Copasa subiu 37% e também é uma das mais caras; nosso
IPVA é um dos mais caros; e é grande o número de empresas que
estão indo para Goiás, São Paulo e outros Estados, por não
agüentarem nossa carga tributária, que é também uma das mais
caras. Aliás, essa cultura deve vir da época da derrama, dessa coisa
de Minas ter de cobrar muito. Só que, infelizmente, em contrapartida,
os investimentos sociais não vêm como o esperado. Se compararmos
o que se investe na habitação e na educação, veremos o pouco que é.

Fala-se de diversos programas, mas muitos deles só ficam no papel,
porque, no final das contas, jogam-se as responsabilidades para o
poder público municipal. É isso o que acontece. Cada dia que passa,
os Municípios assumem mais atribuições do Estado e da União.
Muitos Deputados que foram Prefeitos sabem que o Município não
agüenta isso.

É preciso rever o pacto federativo? Sim, é preciso rever o pacto
federativo, mas também é preciso definir o modelo e a
responsabilidade do Estado e da União. Para o Município assumir a
responsabilidade do Estado e da União, a contrapartida tem de lhe ser
garantida pelo Estado e pela União.

Nos 853 Municípios de Minas Gerais, a Polícia Militar praticamente
não funciona se o Prefeito não colocar gasolina nas viaturas e não
fizer a manutenção dos prédios. Até o papel higiênico, muitas vezes, é
o Município que tem de comprar. E tudo isso é atribuição do Estado.

Abro parênteses para, mais uma vez, abraçar a moçada que está na
galeria. Parabéns. Voltem mais a esta Casa. É fundamental a
participação da juventude nos trabalhos parlamentares.

Voltando ao assunto, sabemos que é muito importante essa união
com o Presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Debateremos
o tema em todas as regiões do Estado, porque queremos fazer o
seguinte levantamento: que valores os Municípios estão assumindo
que são de responsabilidade do Estado e da União? Temos de ter a
coragem de colocar o dedo na ferida.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Acho importante
colocarmos o dedo na ferida, sim. Há três anos, os Municípios fazem



773

marcha dos Prefeitos a Brasília, para reivindicar o aumento de 1% no
valor do FPM, porque eles não conseguem pagar o salário do servidor
municipal. Há três anos, o Presidente Lula vai ao congresso dos
Municípios, recebe os Prefeitos, bate palmas, elogia, diz que
encaminhará a proposta para o Poder Legislativo e tira de pauta. Essa
é a grande verdade. Temos de colocar o dedo na ferida, sim. O
governo federal está sufocando os Municípios. Vamos colocar o dedo
na ferida, sim. Minas Gerais está cobrando impostos? Está. O governo
federal aumentou a carga tributária para 40% no País. Hoje, o servidor
público, que V. Exa. e nós tanto defendemos, trabalha, na verdade,
quase cinco meses de graça para o governo federal, tantos são os
tributos que ele cobra do coitado do servidor. Essa é a grande
verdade. Temos de colocar o dedo na ferida, sim. O governo federal
cobra de Minas Gerais, no empréstimo dos Estados, 6% ao ano mais
IGPM, enquanto a inflação está a 3%. Ela foi renegociada em 1998
para ajudar os Estados, mas, ao contrário, está sufocando-os. Temos
de colocar o dedo na ferida, sim. O governo federal está sufocando os
Estados, que não conseguem dar o aumento que desejam ao servidor
público.

E mais, ao contrário do que o governo federal prega, o governo
mineiro tolera a greve. O governo federal quer acabar com a greve do
servidor público. Temos de colocar, sim, o dedo na ferida, Deputado
Weliton Prado. Essa é a grande verdade.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Weliton Prado
que não se desvie do objeto da discussão. Estamos discutindo o
projeto que trata do reajuste da polícia. Segundo o Regimento Interno,
não se deve desviar do núcleo da matéria em debate.

O Deputado Weliton Prado - Não nos desviaremos, Sr. Presidente.
Estamos apenas contextualizando. Agradeço o aparte do Deputado
Lafayette de Andrada e comunico-lhe que - talvez não tenha
acompanhado - o projeto do FPM foi aprovado ontem, à noite, pela
Câmara dos Deputados e segue para o Senado, de acordo com o
interstício.

Queria também dizer que, em relação ao acordo, V. Exa. está
coberto de razão. O acordo feito em 1998 pelo ex-Governador
Eduardo Azeredo e pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
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ambos do PSDB, foi horroroso. Foi um acordo desastroso, desonroso
para Minas Gerais. Hoje, a nossa dívida pública chega a
R$40.000.000.000,00. Não há déficit zero. A dívida do Estado é,
praticamente, impagável. Trata-se de um sério problema. Podem ter a
certeza absoluta de que eu, como Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais, e os Deputados desta Casa temos de fazer
gestões para renegociar essa dívida, que sufoca os Estados.

Em relação ao Projeto de Lei nº 929/2007, há um descontentamento
generalizado. Em todos os cantos do Estado, no Triângulo Mineiro -
estive recentemente em Ituiutaba e em Uberaba -, em Montes Claros,
no Sul de Minas, em Juiz de Fora, como a imprensa noticia
permanentemente - a TV Panorama até nos encaminhou fitas -, há
revolta por parte dos policiais militares, que, infelizmente, por causa
do seu estatuto, ficam impedidos de se mobilizarem, de colocarem a
sua opinião publicamente. A revolta é muito grande por parte dos
policiais militares e civis, dos agentes penitenciários e
socioeducativos, das forças de segurança pública.

Fazemos um alerta. Não queremos que a população de Minas
Gerais sofra mais do que está sofrendo com o aumento da
criminalidade e da violência. Aliás, com todas as revoltas que
ocorreram no Rio de Janeiro e em São Paulo, provocando
mobilizações e envolvendo o PCC, todos os Estados garantiram
reforçar o aumento da segurança pública, melhorar o salário dos seus
funcionários. O único Estado que não agiu da mesma forma foi Minas
Gerais.

Conforme consta no orçamento deste ano, o que arrecadamos de
taxa de segurança pública soma R$400.000.000,00. É muito dinheiro.
Não precisava, no interior, um policial passar pela humilhação de
empurrar viatura, carro sem a menor condição de uso. Aliás, lembro-
me do Deputado Antônio Júlio dizer que, em Nova Ponte, um policial
tentou usar seu revólver, mas não saiu bala. Brincou, dizendo que
teria de mandar o revólver na cabeça do bandido. Então, a situação é
essa. Vários “e-mails” e correspondências de vários Municípios
chegam aqui, dizendo que, às vezes, as forças de segurança pública
não possuem armamento. Em uma cidade próxima, havia carabinas
com apenas um cano em funcionamento. A situação, portanto, é
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complexa. Às vezes, divulga-se uma coisa, e a realidade é outra. Faz-
se distribuição de novas viaturas para determinadas cidades para que
a grande imprensa mineira divulgue. Mas, no interior, a realidade é
outra. Há muitos Municípios que não têm sequer número de policiais
suficiente. Os policiais não têm viatura, armamento, colete, nada. E
arrecada-se dinheiro. Para onde ele vai? O dinheiro não vai para a
segurança pública.

Aliás, há um projeto do Deputado Sargento Rodrigues, que garante
o Fundo Estadual de Segurança Pública. Há muito tempo, está em
tramitação nesta Casa. Do ponto de vista estrutural, isso resolverá o
problema da segurança pública, e as Polícias Militar e Civil não ficarão
mais dependendo do poder público municipal. A população cobra de
quem? Dos Vereadores e dos Prefeitos, que estão mais próximos. De
qualquer forma, o Prefeito tem de resolver o problema, tirando os
poucos recursos do caixa do Município para garantir a manutenção
não apenas das forças de segurança pública, mas, às vezes, também
para contratar funcionários para outros órgãos. Hoje, os Municípios
cedem funcionários concursados à Justiça Eleitoral, à Promotoria, à
Defensoria Pública - aliás, com desvio de função, o que é ilegal - e até
ao Poder Judiciário. Nesses casos, pode, não há problema algum,
porque é para eles. Mas, na área da saúde, quando falta
medicamento, entra-se com uma ação na Justiça contra o Prefeito,
por improbidade administrativa. Mas contra o Estado e a União,
infelizmente, não se entra na Justiça. Portanto, vivemos uma grande
contradição.

É muito importante que o Governador se sensibilize e conceda o
reajuste solicitado, que é justo, para o conjunto das forças de
segurança pública e para os Defensores Públicos. Vamos fazer um
grande debate. Vamos fazer gestões junto ao Congresso Nacional
para definir a responsabilidade do Estado e da União, para não ficar
tudo nas costas do Município, que não tem condições de arcar com
tudo. A situação realmente é muito grave. Deixamos um alerta para o
Governador do Estado.

Ontem à tarde conversava com o apresentador de TV Marquinhos
Maracanã, da Rádio Itatiaia e do Programa Chumbo Grosso, de
Uberlândia, sobre o helicóptero Pegasus, conseguido com muita luta
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naquela cidade. O helicóptero está parado porque não há dinheiro
para colocar combustível e nem para fazer a manutenção. O Estado
paga o piloto, o hangar e tudo o mais, mas o helicóptero fica parado.
Para onde foram os R$400.000.000,00? Se tudo fosse investido na
segurança pública, não haveria problemas. O helicóptero estaria
funcionando e a população não ficaria prejudicada.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Weliton Prado pelo seu pronunciamento, feito com a
veemência e com o partidarismo habituais. Mas também registro que
os estudantes que nos visitavam já deixaram as galerias, e
poderíamos acelerar o processo de discussão para dar
prosseguimento à reunião.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço o aparte do Deputado, com
todo o respeito. O conjunto dos Deputados desta Casa tem que se
sensibilizar para garantir autonomia maior do Poder Legislativo,
independentemente de quem seja o Governador, se é do PT, do
PSDB ou de outro partido.

O Presidente Lula é do nosso partido. Reconhecemos, e não é de
agora, que existe uma questão histórica, presente em governos
passados também, de um aumento excessivo da carga tributária e de
uma definição desigual do pacto federativo, como acontece agora.
Deveríamos estar indignados e garantir uma autonomia e
independência, e não dizer só “amém”. Quando chegar uma proposta
não podemos só balançar a cabeça, da mesma maneira que
aconteceu em determinados momentos neste parlamento, como, por
exemplo, quando da aprovação da taxa de incêndio. Lutamos por
mais de dois anos. Éramos chamados de doidos, da mesma maneira
que disseram aqui que não precisava disso.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que não se
desvie do assunto porque isto é contra o Regimento Interno. Da
mesma maneira que V. Exa. está defendendo o cumprimento das leis
pelos governos estaduais e federal, solicitamos que o Regimento
Interno também seja cumprido.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, é importante
contextualizar porque a questão das finanças do Estado é complexa,
depende de diversas áreas. A reforma tributária é importante para



777

garantir um reajuste maior para o conjunto dos servidores. Portanto,
não podemos ser cerceados da fala e discutir de forma pontual. As
questões são generalizadas, amplas e abrangentes.

Quero ver essa mesma ponderação ser feita com os demais
Deputados que ocupam a tribuna, pois até hoje não vi, só vejo
comigo.

A questão é o Projeto nº 929, em que o conjunto dos servidores não
está contemplado pelo reajuste anunciado pelo Governador, um
reajuste feito em longas parcelas. Uma parcela será paga no final do
ano, a outra será paga no outro ano. Isso não agrada aos servidores.
O governo cobra os impostos de uma vez só, e o cidadão tem que
pagar, senão não recebe as notas fiscais e o filho não pode fazer a
matrícula na escola. O cidadão tem que pagar. Mas, na hora de o
Governador conceder um reajuste, isso é feito em pílulas dosadas e
divididas em vários anos. E não há problema. O cidadão tem que
pagar uma multa senão não recebe o licenciamento, as liberações e o
IPVA. Tem que pagar, senão é multado numa blitz. Se essa multa for
injusta, como foi provado em vários casos, o cidadão nunca receberá
o dinheiro de volta do Estado. Ele paga, prova que está certo, e é
justo que seu dinheiro seja devolvido.

Ontem, um projeto nesse sentido que apresentei na Comissão de
Constituição e Justiça foi rejeitado.

Precisamos de sensibilidade e prioridade para os servidores
públicos de Minas Gerais, especialmente aqueles que ocupam cargos
na segurança pública, como policiais militares, policiais civis, Agentes
Penitenciários e agentes socioeducativos. É preciso que o Governador
apresente uma proposta que atenda às necessidades desses
servidores. Recursos existem.

Gostaria de repetir mais uma vez: ontem, às 18 horas, no apagar
das luzes, houve a determinação de que os meninos que estão na
Acadepol - estudando para tornarem-se policiais civis - ocuparão os
lugares dos policiais civis que estão em greve. Isso é muito
preocupante. Esses meninos, que nunca entraram numa delegacia,
não conhecem a realidade, farão isso pela primeira vez, sem
instruções necessárias, porque foi uma decisão de última hora. Isso é
muito sério. Para que isso não aconteça, para que o Estado não sofra
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um apagão geral, ou seja, que todas as atividades fiquem paralisadas,
é importante que o Governador coloque a mão na consciência e
garanta um reajuste digno para os servidores da segurança pública.

Hoje apresentaremos mais um requerimento, para que possamos
discutir na Comissão de Segurança Pública, a pedido do Gabinete
Integrado das Entidades de Classe das Forças de Segurança Pública
de Minas Gerais, o Projeto de Lei nº 929, a grave realidade e os
problemas que poderão acontecer com a paralisação total dos
policiais em Minas Gerais. Aí, a criminalidade vai ficar solta.

Conto com o apoio dos Deputados, a fim de que possamos destacar
as nossas emendas. Apresentei sete, que garantem um reajuste de
19% e o auxílio-periculosidade, que é legal, está nas Constituições
Federal e Estadual. Outros Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo
e Goiás, já pagam esse auxílio, mas Minas Gerais não o paga.

Solicito o apoio dos Deputados, para que nossas emendas sejam
aprovadas garantindo o mínimo que é merecido pelas forças de
segurança pública. Somente com as taxas que entram, sob o ponto de
vista estrutural, as próprias forças de segurança pública podem
manter-se sozinhas. Infelizmente, grande parte desses recursos vai
para o caixa único do Estado, não é aplicada na área de segurança
pública. Isso também ocorre com a área da saúde. O déficit em Minas
Gerais chegou a quase R$4.000.000.000,00 durante o último governo.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 929/2007
Emenda nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, renumerando-se os
subseqüentes:

“ Art. ... - Fica concedido adicional por atividade de risco de 20%
(vinte por cento), sobre os vencimentos básicos e as remunerações
dos servidores de que trata esta lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A emenda em causa visa a autorizar o Poder Executivo

a conceder Gratificação pelo Exercício de Atividade de Risco aos
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Policiais Militares, Civis, aos Agentes de Segurança Penitenciários e
aos Agentes Socioeducativos. Tal medida visa a tornar efetiva a regra
presente no inciso XXIII, do art. 7º da Constituição da República, que
dispõe sobre o adicional remuneratório para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas. Essa alteração fará justiça aos servidores
que exercem seu labor em condições diferenciadas, representando
tratamento isonômico por parte do poder público que, reconhecendo
as particularidades das mencionadas funções, equilibrará a balança
funcional por meio da concessão das respectivas gratificações.

É de grande importância destacar que a instituição das gratificações
visa a recuperar o poder aquisitivo dos servidores, afetado por
defasagem de grande impacto na economia familiar dos mesmos.
Tomou-se como marco a ser alcançado aquele existente no ano de
2002, em que o vencimento básico dessas carreiras alcançou valor
correspondente a cinco salários mínimos. É de se destacar que não
se trata de vinculação do vencimento dos servidores ao salário
mínimo (vedada pela ordem normativa vigente), mas sim de plano de
recuperação do nível remuneratório antes estabelecido.

Sendo desta forma, por se tratar de questão de justiça, conto com o
apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier o seguinte dispositivo:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste nos

valores do vencimento básico e remuneração básica em até o mês de
março de 2010 dos vencimentos dos servidores de que trata esta lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta de emenda que ora apresentamos visa a

concretizar a valorização remuneratória das carreiras dos integrantes
das policiais militares, civis, bombeiros militares e Agentes
Penitenciários, com a previsão de data para reajuste salarial.

A autorização legislativa tem respaldo na necessidade de estender a
política remuneratória para além de 2009 como prevê o projeto. Trata-
se, portanto, de um marco do reconhecimento da necessidade de
planejamento e política remuneratória para estes servidores.

Desta forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
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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.

EMENDA Nº 8
Substitua-se no “caput” dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, a palavra

“setembro” pela palavra “maio”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta de emenda que ora apresentamos visa a

concretizar a valorização remuneratória das carreiras dos integrantes
das polícias militares e civis, bombeiros militares e Agentes
Penitenciários, incluindo os inativos.

A antecipação da concessão do reajuste nos valores do vencimento
básico e remuneração básica das categorias que menciona, faz-se
necessária e urgente, tendo em vista que não há respaldo para impor-
se a diferenciação em relação aos demais trabalhadores.

É importante ressaltar que os demais trabalhadores têm no dia 1º de
maio a referência para a revisão salarial anual abarcada no inciso X
do art. 37 da Constituição da República, portanto, o que se espera é o
tratamento isonômico. Não podemos olvidar a prática de reajuste de
serviços básicos como transporte, água, luz, telefonia a partir deste
mês, portanto, os servidores da área de segurança pública ficariam
prejudicados.

Desta forma, justificada a proposição pela vontade de nossos
representados e ainda, de 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.

EMENDA Nº 9
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica concedida gratificação de periculosidade de 25% (vinte

e cinco por cento), a partir de 1° de maio de 2007,  sobre a
remuneração de que trata esta lei”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
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Segurança Socioeducativo são tipificadas como profissões de risco,
perigosas e portanto, seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade, definido no seguinte artigo da Constituição Federal:

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

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

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

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

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

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

Diversos Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Espírito
Santo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de
fato e de direito a gratificação periculosidade aos profissionais da
segurança pública, em percentual que chega a 230% da
remuneração. Não resta dúvida, portanto, quanto à juridicidade, à
legalidade ou à constitucionalidade de tal dispositivo que visa a
reparar a injustiça cometida contra os servidores das Polícias Civil,
Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

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

Contudo, o percentual ora apresentado à categoria, de 10% de
reajuste aos vencimentos e remuneração, encontra-se distante do que
é devido às categorias do grupo de defesa social do Estado de Minas
Gerais, razão pela qual a gratificação de 25% é mais do que
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necessária. Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas
para aprovação desta emenda ao Projeto de Lei nº 929/2007.

EMENDA Nº 10
O art. 1º do Projeto de Lei nº 929/2007, que dispõe sobre a

concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e
remuneração básica das categorias que menciona, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam reajustados em 19,66% (dezenove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), retroativo a 1º de janeiro 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.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo do Poder Executivo do Estado precisam
ser valorizadas por se tratar de servidores que protegem, mesmo sob
risco de morte, a sociedade mineira.
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Esta emenda aumenta os valores do reajuste da categoria para
19,66% retroativo a janeiro de 2007, quando o chefe da Polícia Civil e
os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram
esse índice de reajuste, acompanhando o aumento concedido ao
Vice-Governador e aos Secretários de Estado. Ou seja, o percentual
de 10% propostos pelo Governador, que é insuficiente para recompor
perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria para
19,66%.

Esta emenda está sendo apresentada a pedido do Gabinete
Integrado das Entidades de Classe das Forças de Segurança de
Minas Gerais - GFORSEG-, formado pelo Sindicato dos Policiais Civis
- SindPol -, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares -
Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia - SindPol -, Associação
dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares - AOPMBM -,
Associação dos Criminalistas do Estado de Minas Gerais - Acemg -, e
Clube Social de Cabos e Soldados, que não concordam com índice do
aumento proposto pelo Poder Executivo.

O percentual proposto não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez, que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do
reajuste a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há
que falar em impertinência desta emenda.

Assim, considerando-se que o percentual ora apresentado à
categoria de 10% de reajuste aos vencimentos e remuneração, se
encontra distante do que é devido às categorias do grupo de Defesa
Social do Estado de Minas Gerais, proponho esta emenda ao Projeto
de Lei nº 929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA N º 11
O art. 2º do Projeto de Lei nº 929/2007, que dispõe sobre a

concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e
remuneração básica das categorias que menciona, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2º - Ficam reajustados em 19,66% (dezenove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), retroativo a 1º de janeiro de
2007:



784

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,
Grau "E".”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo do Poder Executivo do Estado precisam
ser valorizadas por se tratar de servidores que protegem, mesmo sob
risco de morte, a sociedade mineira.

Esta emenda aumenta os valores do reajuste da categoria para
19,66% retroativo a janeiro de 2007, quando o chefe da Polícia Civil e
os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram
esse índice de reajuste, acompanhando o aumento concedido ao
Vice-Governador e aos Secretários de Estado. Ou seja, o percentual
de 10% propostos pelo Governador, que é insuficiente para recompor
perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria para
19,66%.

Esta emenda está sendo apresentada a pedido do Gabinete
Integrado das Entidades de Classe das Forças de Segurança de
Minas Gerais - GFORSEG -, formado pelo Sindicato dos Policiais
Civis - SindPol -, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares - Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia - SindPol -,
Associação dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares -
AOPMBM -,  Associação  dos Criminalistas do Estado de Minas
Gerais - Acemg -, e Clube Social de Cabos e Soldados, que não
concordam com índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

O percentual proposto não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do reajuste
a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há que
falar em impertinência desta emenda.

Assim, considerando-se que o percentual ora apresentado à
categoria de 10% de reajuste aos vencimentos e remuneração, se
encontra distante do que é devido às categorias do grupo de Defesa
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Social do Estado de Minas Gerais, proponho esta emenda ao Projeto
de Lei nº 929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA Nº 12
O art. 3º do Projeto de Lei nº 929/2007, que dispõe sobre a

concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e
remuneração básica das categorias que menciona, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 3º - Ficam reajustados em 19,66% (dezenove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), retroativo a 1º de janeiro 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".
Saladas Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo do Poder Executivo do Estado precisam
ser valorizadas por se tratar de servidores que protegem, mesmo sob
risco de morte, a sociedade mineira.

Esta emenda aumenta os valores do reajuste da categoria para
19,66% retroativo a janeiro de 2007, quando o chefe da Polícia Civil e
os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram
esse índice de reajuste, acompanhando o aumento concedido ao
Vice-Governador e aos Secretários de Estado. Ou seja, o percentual
de 10% propostos pelo Governador, que é insuficiente para recompor
perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria para
19,66%.

Esta emenda está sendo apresentada a pedido do Gabinete
Integrado das Entidades de Classe das Forças de Segurança de
Minas Gerais - GFORSEG -, formado pelo Sindicato dos Policiais
Civis - SindPol -, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares - Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia - SindPol -,
Associação dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares -
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AOPMBM -, Associação  dos  Criminalistas do Estado de Minas
Gerais - Acemg -, e Clube Social de Cabos e Soldados, que não
concordam com índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

O percentual proposto não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do reajuste
a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há que
falar em impertinência desta emenda.

Assim, considerando-se que o percentual ora apresentado à
categoria de 10% de reajuste aos vencimentos e remuneração, se
encontra distante do que é devido às categorias do grupo de Defesa
Social do Estado de Minas Gerais, proponho esta emenda ao Projeto
de Lei nº 929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA Nº 13
O art. 4º do Projeto de Lei nº 929/2007, que dispõe sobre a

concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e
remuneração básica das categorias que menciona, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º - Ficam reajustados em 19,66% (dezenove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), retroativos a 1º de janeiro 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.”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo do Poder Executivo do Estado precisam
ser valorizadas por se tratar de servidores que protegem, mesmo sob
risco de morte, a sociedade mineira.

Esta emenda aumenta os valores do reajuste da categoria para
19,66% retroativo a janeiro de 2007, quando o chefe da Polícia Civil e
os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram
esse índice de reajuste, acompanhando o aumento concedido ao
Vice-Governador e aos Secretários de Estado. Ou seja, o percentual
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de 10% propostos pelo Governador, que é insuficiente para recompor
perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria para
19,66%.

Esta emenda está sendo apresentada a pedido do Gabinete
Integrado das Entidades de Classe das Forças de Segurança de
Minas Gerais - GFORSEG -, formado pelo Sindicato dos Policiais
Civis - SindPol -, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros
Militares - Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia - SindPol -,
Associação dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares -
AOPMBM -, Associação dos Criminalistas do Estado de Minas Gerais
- Acemg -, e Clube Social de Cabos e Soldados, que não concordam
com índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

O percentual proposto não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do reajuste
a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há que
falar em impertinência desta emenda.

Assim, considerando-se que o percentual ora apresentado à
categoria de 10% de reajuste aos vencimentos e remuneração, se
encontra distante do que é devido às categorias do grupo de Defesa
Social do Estado de Minas Gerais, proponho esta emenda ao Projeto
de Lei nº 929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA Nº 14
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (...) - Ficam fixados os seguintes pisos para os subsídios a

serem pagos às categorias militares mencionadas nesta lei:
* -  A tabela referente aos pisos para os subsídios a serem pagos às

categorias militares foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.5.2007.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Socioeducativo do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, precisam ser valorizadas por se tratar de servidores que
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efetuam, mesmo sob risco de morte, a proteção da sociedade mineira.
A emenda em tela atende a uma das mais importantes

reivindicações das categorias, que é estabelecer um piso salarial para
todos os integrantes das diferentes carreiras militares da área de
Defesa Social no Estado de Minas Gerais. Isso porque, com a
extinção da concessão de adicionais por tempo de serviço, ocorre
hoje no serviço público e, em especial, na área da segurança pública,
a situação de contarmos com dois policiais trabalhando nas mesmas
funções, mas com uma diferença salarial que chega a 70%, tendo
vista que um mantém gratificações e adicionais e o outro não.

Esta emenda, em conjunto com as demais, está sendo apresentada
a pedido do Gabinete Integrado das Entidades de Classe das Forças
de Segurança de Minas Gerais - GFORSEG -, formado pelo Sindicato
dos Policiais Civis - SindPol -, Associação dos Praças Policiais e
Bombeiros Militares - Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia -
Sindepo -, Associação dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros
Militares - AOPMBM -, Associação dos Criminalistas do Estado de
Minas Gerais - Acemg - e Clube Social de Cabos e Soldados, que não
concordam com o índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

A emenda proposta não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez, que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do
reajuste a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há
que se falar em impertinência desta emenda.

Assim sendo, proponho a emenda em tela ao Projeto de Lei nº
929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA Nº 15
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (...) - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,

no prazo de cento e oitenta dias, a contar da data de vigência desta
lei, projetos alterando as carreiras e tabelas de vencimentos das
categorias a que se refere esta lei, de forma a estabelecer a
remuneração através de subsídio pago em parcela única.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Weliton Prado
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Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro
militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Socioeducativo do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, precisam ser valorizadas por se tratar de servidores que
efetuam, mesmo sob risco de morte, a proteção da sociedade mineira.

A emenda em tela atende a uma das mais importantes
reivindicações das categorias, que é estabelecer um piso salarial para
todos os integrantes das diferentes carreiras militares da área de
Defesa Social no Estado de Minas Gerais. Isso porque, com a
extinção da concessão de adicionais por tempo de serviço, ocorre
hoje no serviço público e, em especial, na área da segurança pública,
a situação de contarmos com dois policial trabalhando nas mesmas
funções, mas com uma diferença salarial que chega a 70%, tendo
vista que um mantém gratificações e adicionais e o outro não.

Esta emenda, em conjunto com as demais, está sendo apresentada
a pedido do Gabinete Integrado das Entidades de Classe das Forças
de Segurança de Minas Gerais - GFORSEG -, formado pelo Sindicato
dos Policiais Civis - SindPol -, Associação dos Praças Policiais e
Bombeiros Militares - Aspra -, Sindicato dos Delegados de Polícia -
Sindepo -, Associação dos Oficiais Policiais Militares e Bombeiros
Militares - AOPMBM -, Associação dos Criminalistas do Estado de
Minas Gerais - Acemg - e Clube Social de Cabos e Soldados, que não
concordam com o índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

A emenda proposta não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez, que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do
reajuste a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há
que se falar em impertinência desta emenda.

Assim sendo, proponho a emenda em tela ao Projeto de Lei nº
929/2007 e conto com o apoio dos nobres colegas para sua
aprovação.

EMENDA Nº 16
Acrescente-se aos incisos III, IV, V, VI a expressão “técnicos do

setor administrativo do setor penitenciário” após as expressões
“Agente de Segurança Penitenciário” e “Agente de Segurança
Socioeducativo”.
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Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A emenda que ora apresentamos visa alcançar a

valorização remuneratória aos técnicos do setor administrativo do
sistema penitenciário. É importante ressaltar que os demais servidores
foram contemplados no projeto original. O que se espera é o
tratamento isonômico, tendo em vista que os técnicos possuem o
mesmo nível de escolaridade e estão expostos aos mesmos riscos
inerentes ao local de trabalho que os agentes penitenciários.

Desta 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 emenda.

EMENDA Nº 17
O art. 1º do Projeto de Lei nº 929/2007 fica acrescido do § 3º, e o

inciso I do seu “caput” e o § 2º passam a ter a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - os valores das tabelas de vencimento básico dos cargos

integrantes das carreiras dos policiais civis, a que se referem os
quadros I.2, I.3, I.4, I.5 e I.6 do Anexo I da Lei nº 15.962, de 30 de
dezembro de 2005.

(...)
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores de que

tratam o § 3º deste artigo e os arts. 2º, 3º e 4º.
§ 3º - A tabela de vencimento básico da carreira de Delegado de

Polícia, a que se refere o quadro I.1 do Anexo I da Lei nº 15.962, de
2005, passa a vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na forma
constante no Anexo I desta lei.”

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 18
O art. 2º do Projeto de Lei nº 929/2007 passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 2º - Fica reajustada em 14,83% (quatorze inteiros e oitenta e

três centésimos por cento), a partir de 1º de setembro de 2007, a
remuneração básica do Tenente-Coronel da Polícia Militar e do Corpo
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de Bombeiros Militar.”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 19
O art. 5º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 5º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º

de setembro de 2008, os valores resultantes da aplicação do disposto
nos incisos I a VI do “caput” do art. 1º.

Parágrafo único - A tabela de vencimento básico da carreira de
Delegado de Polícia passa a vigorar, a partir de 1º de setembro de
2008, na forma constante no Anexo II desta lei.”

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 20
O art. 9º do Projeto de Lei nº 929, de 2007, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 9º - Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores inativos que

fazem jus à paridade, nos termos da Constituição Federal.”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 21
O Projeto de Lei nº 929, de 2007, fica acrescido dos seguintes

Anexos I e II:
Anexo I

(a que se refere o § 3º do art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
  * -  A tabela referente a Carreira de Delegado de Polícia - Carga
horária: 40 horas - Vigência: setembro de 2007 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 16.5.2007.

Anexo II
(a que se refere o parágrafo único do art. 5º da Lei nº , de de 2007)

  * -  A tabela referente a Carreira de Delegado de Polícia - Carga
horária: 40 horas - Vigência: setembro de 2008 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 16.5.2007.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.
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EMENDA Nº 22
Acrescente-se onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica fixada a data de 1º de maio para a revisão geral anual

dos valores da remuneração dos servidores públicos e dos militares
do Estado, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da
República.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 23
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica concedido aos servidores de que trata esta lei

adicional por atividade de risco, correspondente a 30% (trinta por
cento) dos respectivos vencimentos básicos ou remunerações.”.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Paulo Guedes

EMENDA Nº 24
Altera o “caput” dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, que passam a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. (...) - ficam reajustados em 19,6% (dezenove inteiros e seis

décimos por cento) a partir de 1º de maio de 2007:”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Paulo Guedes
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte emenda, por identidade com a Emenda nº
3:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 929/2007
Acrescente-se onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica instituído o dia 1º de maio como data base para a

categoria de servidores de que trata esta lei.”.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta de emenda que ora apresentamos visa a

concretizar a valorização remuneratória das carreiras dos integrantes
das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e os
Agentes Penitenciários, inclusive inativos, que passarão a contar com
reajuste salarial em data certa.
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É importante ressaltar que os demais trabalhadores têm no dia
primeiro de maio a referência para a revisão salarial anual abarcada
no inciso X do art. 37 da Constituição da República, portanto, o que se
espera é o tratamento isonômico.

Desta 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.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
quatro emendas do Deputado Sargento Rodrigues, que receberam os
nºs 6 a 8 e 16, sete do Deputado Weliton Prado, que receberam os
nºs 9 a 15, cinco do Governador do Estado, que receberam os nºs 17
a 21, uma da Deputada Elisa Costa, que recebeu o nº 22, e duas do
Deputado Paulo Guedes, que receberam os nºs 23 e 24, e que
encaminha, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, as
emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública para
parecer.

Discussão, em 2º 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 Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Guedes - Primeiro, Sr. Presidente, quero fazer

um agradecimento ao Plenário e às Comissões desta Casa por onde
este importante projeto tramitou, em todas elas recebendo parecer
favorável. Quero dizer da alegria pela aprovação desse primeiro
projeto de nossa autoria, que com certeza virá ajudar não só a
agricultura familiar em Minas Gerais, mas também a todos os
produtores rurais do Estado. Esperamos que o nosso governo, por
meio das Secretarias competentes, faça com que esse projeto seja
implementado de acordo com suas instruções, a fim de que realmente
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tenhamos incentivos à produção da mandioca e seus derivados em
Minas Gerais, agregando renda à agricultura familiar, uma vez que o
produto está presente em praticamente 100% da agricultura familiar
não só de Minas, mas de todo o País.

Agradeço a oportunidade e parabenizo os Deputados da Assembléia
pela aprovação de importante medida. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
96/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre os
locais de culto nos estabelecimentos penitenciários do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Segurança Pública 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 Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 305/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os
imóveis que especifica com a Empresa São Gonçalo Ltda. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 305/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, a Assembléia, por este Plenário, acaba de aprovar, em 1o

turno, o Projeto de Lei no 305/2007, do Governador do Estado, que
autoriza o Executivo a permutar imóveis que especifica no Município
de Contagem. Quero apenas destacar a importância da aprovação
dessa permuta. O Estado dispunha, na região industrial, de dois lotes
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na Av. Tito Fulgêncio - valorizadíssimos, é claro, pois estão em uma
avenida urbana muito especial, que faz a ligação de Contagem,
Cidade Industrial, com o Barreiro, em Belo Horizonte -, que está
trocando por uma área de 8.000m² na região do Bairro Tropical,
também em Contagem. Mas o mais importante é a finalidade da
permuta. Com ela, o Estado dota o Corpo de Bombeiros de uma área
especial e adequada, na Via Expressa, na ligação com Contagem e
Betim, entre os distritos industriais desses Municípios, onde se
localizam a Petrobrás, a Fiat e o Ceasa. É uma área estratégica para
que o Corpo de Bombeiros Militar possa implantar, nessa área de
8.000m², o Centro de Suprimento e Manutenção da instituição. O
Estado tinha esses dois lotes, como disse, lotes valorizados, que não
eram prestáveis em seu tamanho e dimensão para essa função. Não
era uma área que se poderia prestar à implantação do Centro de
Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros. Com essa
permuta, daremos condições ao Corpo de Bombeiros de ter seu
Centro de Suprimento e Manutenção em uma área de 8.000m², no
Bairro Tropical, às margens da Via Expressa, o qual atenderá
Contagem, Betim e a nossa Capital. É o registro que gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, o primeiro assunto é

que estamos percebendo discussões calorosas, profundas e amplas
sobre a questão salarial dos nossos funcionários públicos ligados à
segurança, tanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros e a
Polícia Civil. Queria neste momento trazer a público, em meu nome e
em nome do meu partido, o trabalho valoroso do Deputado Sargento
Rodrigues. Nos últimos dias, ele tem tido uma participação decisiva. O
Deputado tem-se reunido com órgãos do governo do Estado, com o
Secretário de Segurança Pública, com o Secretário Danilo de Castro e
com a direção desta Casa. Incansavelmente, o Deputado Sargento
Rodrigues tem-se manifestado de forma bastante firme a respeito dos
direitos dos trabalhadores da segurança pública. Sinto-me no dever de
fazer este pronunciamento, porque tenho visto em alguns movimentos
algumas declarações contundentes, injustas, a respeito da atuação do
nosso colega, Deputado Sargento Rodrigues. Esse trabalho do
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Deputado Sargento Rodrigues não é recente. Convivo com ele há
nove anos. Muitas e muitas vezes ele usou da tribuna, manifestou-se,
posicionou-se firmemente em favor dos trabalhadores da segurança
pública Apresentou vários projetos e fez obstruções. Em todos esses
anos, o Deputado Sargento Rodrigues foi um dos mais valorosos
defensores do trabalhador da segurança pública desta Casa
Legislativa. Agora, vemos um Deputado subir à tribuna e, no calor da
discussão, dizer que o governo não tem dinheiro para isso, nem para
aquilo. Mas, na verdade, nos momentos mais importantes e decisivos
desta Casa, o Deputado Sargento Rodrigues esteve aqui,
apresentando as suas propostas. Se fizermos uma retrospectiva das
propostas apresentadas por ele, do nosso partido, do PDT,
observaremos que, paulatinamente, com muito suor, com muito
sacrifício, com muita discussão, com muita negociação, o Deputado
Sargento Rodrigues conquistou muitas vitórias em favor dos
trabalhadores da segurança pública.

Sr. Presidente, fico à vontade de fazer esse pronunciamento, porque
vejo que algumas pessoas estão aproveitando-se de momentos como
este, tensos. Uma greve da segurança pública não é uma greve
qualquer, realmente nos preocupa. Vemos o quanto Minas Gerais
precisa de uma Polícia Militar bem organizada, bem orientada, com os
seus direitos assegurados. Não só a Polícia Militar, como também a
Polícia Civil. Hoje, segurança pública é palavra de ordem para nós,
mineiros. Se nosso Estado tem uma boa segurança pública, deve-se
ao envolvimento, ao compromisso, ao sangue de muitos
trabalhadores, de muitos policiais que derramaram o seu sangue para
defender o povo de Minas Gerais. Deixo aqui o meu pronunciamento e
o meu testemunho em favor dos trabalhos desta Casa, especialmente,
em favor do trabalho do Deputado Sargento Rodrigues.

Outro assunto de que queria tratar, Sr. Presidente, refere-se à visita
do Papa Bento XVI, Líder maior da Igreja Católica, ao nosso País e do
seu pronunciamento firme com relação a alguns temas. Como sei que
V. Exa. é católico e, como médico, defensor dos direitos da vida,
quero salientar a importância do pronunciamento do Papa Bento XVI e
do Presidente Lula ontem, principalmente em favor da vida. Estamos
vendo alguns movimentos, muitos deles minimizando assuntos que



797

sabemos que devem ser encarados com seriedade, principalmente a
questão do aborto. Como católico e como médico, quero comunicar,
Sr. Presidente, que estamos deflagrando um movimento em Minas
Gerais, principalmente nesta Casa, contando com o apoio de vários
companheiros e colegas, inclusive com o do senhor, em defesa da
vida. Não podemos admitir que esses projetos, que já estão em
tramitação no Congresso Nacional, apresentem algumas questões
como se fossem menores, como se a concepção não valesse nada,
estabelecendo prazos para a vida. Queremos manifestar-nos
contrariamente às declarações do Ministro da Saúde, que disse que
aborto é questão de segurança, da saúde das pessoas.

Devemos ter consciência de que precisamos nos posicionar a favor
da vida. Não estamos propondo a criação de uma frente parlamentar
contra o aborto, mas a execução de um trabalho pela vida. Propomos
a criação de uma frente de Deputados, de pessoas cristãs, católicas,
evangélicas ou de outra religião, para que não aceitemos declarações
dessa natureza, declarações que diminuem a importância de se lutar
pela vida.

Imaginem se começarmos a analisar a vida apenas pelo aspecto da
segurança e da saúde da mulher. Pensando dessa forma, vamos crer
que, se é o aborto clandestino que causa mortes prematuras e outras
coisas, devemos liberar o aborto. Não é essa a solução. Deve haver
uma resistência a declarações dessa natureza, resistência das
famílias brasileiras, das famílias cristãs.

Registrando que tenho o prazer de ter a meu lado neste momento o
amigo João Leite, um dos mais valorosos defensores da vida, quero
lembrar que não estou falando isso apenas pelo fato de o Papa estar
no Brasil. Acho que temos de aproveitar situações como essa para
nos posicionar a favor da vida. Estou falando, portanto, como cristão e
como médico que sou.

Vamos iniciar um movimento em todo o território mineiro - no Sul, no
Norte e em todas as áreas do Estado - e colher ao menos 1 milhão de
assinaturas. Para isso, já estamos convocando os companheiros
Vereadores de todas as câmaras municipais para participarem de um
manifesto que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, no
qual Minas Gerais deverá posicionar-se frontalmente contra qualquer
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tentativa de minimizar efeitos ou de apoiar o aborto. Essa tem de ser
uma posição firme e pesada.

Esse movimento iniciou-se em Montes Claros, com a minha esposa,
Dra. Cláudia, médica e cristã, que já percorre as ruas da cidade
pedindo às pessoas que assinem esse manifesto que vamos levar
para todo o Norte de Minas e demais regiões do Estado, para mostrar
que Minas Gerais não aceita declarações “simples”, como essa do
Ministro da Saúde que diz que o aborto é apenas uma questão de
saúde pública. Isso não é verdade: o aborto é contra a vida, e não
podemos aceitar de maneira alguma posições como essa.

Além do Deputado João Leite, também tenho a meu lado o
Deputado Eros Biondini, um grande companheiro. Aproveito para
convidá-los a integrar esse movimento. Alcançada a nossa meta
inicial, que é colher 1 milhão de assinaturas - mas, se Deus quiser,
vamos até ultrapassá-las -, vamos levar esse manifesto a Brasília, ao
Congresso Nacional, e entregá-lo nas mãos de cada parlamentar,
para mostrar a posição da Assembléia Legislativa de Minas, das
Câmaras Municipais de Minas e do povo de Minas Gerais contra essa
declaração do Ministro e contra as tentativas de se acabar com a vida
e legalizar o aborto em nosso País.

Fica registrado o nosso posicionamento. Peço a Deus que nos dê
força e bênção necessárias para levar adiante esse movimento que se
inicia em Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, faço coro com o
Deputado Carlos Pimenta nessa manifestação em defesa da vida.

Hoje à tarde, em uma comitiva de Deputados, iremos a São Paulo
para nos encontrarmos com o Papa Bento XVI. Também hoje, às 18
horas, participarei do encontro do Papa com a juventude. Tive o
privilégio de estar em Roma, em 2000, na Universidade Tor Vergata,
como o Papa João Paulo II. Na época, 2 milhões de jovens de todas
as nações e de todas as igrejas cristãs, não só católica, reuniram-se
ali para ouvir as palavras ditadas pelo Santo Padre em defesa da vida,
palavras de força e de coragem.

Naquela ocasião, o Papa João Paulo II nos disse e nos impeliu a ser
o que poderíamos ser, pois, se fôssemos aquilo que somos chamados
a ser, colocaríamos fogo no mundo, o fogo do Espírito Santo. Voltei de
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lá imbuído dessa missão, com a convicção de que devemos lutar em
favor da vida.

Hoje, o Deputado João Leite, uma grande referência na Casa na luta
em defesa da vida, passou-me o “Estado de Minas” que veio com esta
estampa: “Papa condena aborto e cobra justiça social.” Da sacada do
Mosteiro São Bento, o Pontífice dá bênção no início da noite e leva
fiéis ao delírio, ao falar da canonização de Frei Galvão.

Devemos resolver o problema de saúde pública com auxílio às
mulheres afetadas, que não são assistidas, às crianças, às
adolescentes que sofrem abuso, que não são assistidas no momento
em que mais precisam, para não assassinarem crianças. Se formos
pesar, se considerarmos que um feto é um ser humano como
qualquer um de nós, não podemos aceitar o risco de morrer de
algumas centenas de mulheres e de milhares de seres humanos
indefesos.

O Deputado Carlos Pimenta está de parabéns. Também
participaremos desse abaixo-assinado. Sabemos que o povo brasileiro
é contra o aborto. Apesar de toda essa campanha da cultura da morte,
de toda essa maquiagem de que, por causa de problema de saúde
pública, devemos descriminalizar o aborto, o povo brasileiro é
declaradamente contra o aborto, contra o atentado à vida. Sabemos
que todo esse processo da cultura da morte, Sr. Presidente, é
planejado, é um movimento mundial: começa de leve, mas, depois,
iremos abortar as crianças que não têm membros. Tenho uma filha
que nasceu com seis dedos em uma mão, com o polegar atrofiado.

Se o aborto tivesse sido aprovado há tempos, com certeza muitas
mães teriam abortado pessoas que conhecemos hoje, que estão no
meio de nós. Em um momento de desespero, claro, quanto mais
facilidades as mulheres encontram mais vão cometer esse crime.

Há pouco tempo, em Mococa, acompanhei uma senhora que, após
um momento de reflexão e oração que conduzi, veio chorando para
mim, dizendo que nunca tinha contado isso, mas que tomou Cytotec
e, desde então, tentou o suicídio por duas vezes, em razão do peso
que traz no coração e na consciência por ter cometido aquele aborto.
Foi num momento de desespero, de depressão.

Portanto, se o Ministro continuar batendo nessa tecla, só traremos
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desgraças e dores para o nosso povo. Já temos a Frente Parlamentar
em Defesa da Vida e contra o Aborto, e quero fazer coro com esses
defensores da vida, como V. Exa., Presidente, o Deputado João Leite
e tantos outros. Nós, Deputados da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, iremos levantar essa bandeira, apoiando o Papa e
todas as igrejas cristãs, evangélicas, católicas, que estão a favor da
vida e veementemente contra o aborto. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de referendar as
palavras do Deputado Carlos Pimenta, do Deputado Eros Biondini,
dessa equipe de colegas que se encontra nessa luta extraordinária em
defesa da vida. É claro que é crime tirar a vida de uma pessoa em
qualquer idade, desde a sua concepção até 100 anos ou mais. Qual a
diferença? Só de época. A vida já existe. E é para essa luta que temos
de continuar desfraldando essa bandeira. Comungamos do mesmo
pensamento e temos de trabalhar juntos na mesma lógica e no
mesmo sentimento.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 713/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela objetiva
declarar utilidade pública a Corporação Musical Bom Jesus de Santo
Antônio de Pirapetinga, com sede no Município de Piranga.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 713/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Bom Jesus de Santo Antônio de Pirapetinga que
tem por finalidade o desenvolvimento de atividades culturais e
artísticas, particularmente a música.

A entidade mantém e administra uma escola musical, com ensino
gratuito, por meio da qual estimula os jovens à profissionalização.
Promove concertos em praça pública, participa de eventos religiosos e
festas populares realizados no Município, além de atender a convites
para apresentação em outras cidades. Faz pesquisas que procuram
resgatar as tradições populares, preservando assim o patrimônio
histórico da comunidade e promove a integração de outras bandas,
visando ao crescimento de grupos similares.

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 n°

713/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 929/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem nº 24/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe
sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento básico e da
remuneração básica das categorias que menciona.

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Governador do
Estado solicita que a matéria tramite em regime de urgência.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em reunião conjunta, a Comissão de Segurança Pública opinou pela
aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 5, que apresentou. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinaram pela aprovação do projeto com a Emenda nº
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2, da Comissão de Segurança Pública, e pela rejeição das Emendas
nºs 1, 3, 4 e 5, da mesma Comissão.

Na fase de discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto
emendas, sobre as quais cabe a esta Comissão emitir parecer, nos
termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Emendas nºs 6 a 8 são de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues. A Emenda nºs 6 pretende instituir o adicional por atividade
de risco correspondente a 20% do vencimento básico e da
remuneração das categorias de servidor a que se refere o projeto. A
Emenda nº 7 visa a prever para o ano de 2010 a concessão de
reajuste salarial. A Emenda nº 8 foi retirada pelo autor.

As Emendas nºs 9 a 15 são de autoria do Deputado Weliton Prado.
A Emenda nº 9 visa à concessão de gratificação de periculosidade
correspondente a 25% da remuneração, a partir de 1º/5/2007, para os
servidores de que trata a proposição. As Emendas nºs 10 a 13
objetivam alterar os percentuais de reajuste previstos para o ano de
2007, passando-os para 19,66%, retroativos a 1º de janeiro. A
Emenda nº 14 pretende fixar a remuneração mínima dos postos e
graduações dos militares, na forma de subsídio. A Emenda nº 15
estabelece que o Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, no prazo de 180 dias após a edição da lei, projetos de lei
alterando as tabelas de vencimentos e as carreiras dos servidores de
que trata a proposição, a fim de transformar a remuneração desses
servidores em subsídio fixado em parcela única.

A Emenda nº 16 é de autoria do Deputado Sargento Rodrigues e
objetiva estender os reajustes propostos para os técnicos do setor
administrativo do setor penitenciário.

As Emendas nºs 17 a 21 eram de autoria do Governador do Estado
e foram retiradas pelo autor.

A Emenda nº 22, de autoria da Deputada Elisa Costa, pretende fixar
o dia 1º de maio como data base para a revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos civis e militares.

Finalmente, as Emendas nºs 23 e 24 são de autoria do Deputado
Paulo Guedes. A Emenda nº 23, da mesma forma que a Emenda nº 6,
visa a conceder aos servidores de que trata a proposição o adicional
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por atividade de risco, agora, no percentual de 30% dos vencimentos
e das remunerações. A Emenda nº 24, semelhante às Emendas nºs
10 a 13, visa à concessão de reajuste correspondente a 19,6%, a
partir de 1º/5/2007.

Em que pese à intenção dos Deputados Sargento Rodrigues e
Weliton Prado e da Deputada Elisa Costa, ao proporem reajustes mais
elevados para os vencimentos e as remunerações das categorias de
servidores a que se refere o projeto, a concessão de gratificações e
adicionais em virtude da atividade policial exercida, piso salarial e,
ainda, a fixação de uma data base para garantir o cumprimento de
direito assegurado constitucionalmente, somos forçados a rejeitar as
emendas ora analisadas.

Todas as emendas citadas, com exceção das Emendas nºs 7, 15 e
22, tratam de medida que aumenta a despesa prevista em projeto que
é de iniciativa privativa do Governador do Estado. A esse respeito,
cumpre observar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que “a projeto de lei apresentado pelo Chefe do
Executivo e relativo a matéria de sua competência privativa não pode
ser apresentada emenda parlamentar que importe aumento de
despesa, sob pena de o futuro texto normativo incorrer em vício de
inconstitucionalidade formal” (Adin 2.804/RS – Rio Grande do Sul -
julgada em 2/3/2005).

Outrossim, as medidas propostas nas demais emendas dizem
respeito à autonomia de cada Poder, corolário do princípio
constitucional da independência e harmonia entre os Poderes,
porquanto a fixação de data base para a revisão anual, embora deva
ser geral, na mesma data e sem distinção de índices, deve observar a
iniciativa privativa em cada caso, conforme determina o inciso X do
art. 37 da Constituição Federal. Esse mesmo entendimento vale para
o nosso posicionamento contrário às emendas que autorizam o Poder
Executivo a conceder reajuste no ano de 2010 e obrigando-o ao envio
de projeto de lei a esta Casa para alterar as carreiras daqueles
servidores e, ainda, atribuir-lhes uma remuneração na forma de
subsídio fixado em parcela única.

Cabe ressaltar que o Governador do Estado, ao encaminhar o
projeto de lei em questão, esclarece que foram observados os limites



804

de despesa com 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.

Reconhecemos, portanto, que os reajustes, na forma em que estão
propostos, demonstram a valorização dos profissionais que trabalham
na área da segurança pública do Estado e a avaliação positiva da
qualidade dos serviços por eles prestados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas nºs 6 e7, 9 a

16, 22, 23 e 24.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Ivair Nogueira - Inácio Franco - Elisa Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2007

ATA
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 40/2007
(encaminha solicitação de desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.540/2006), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nº 22/2007 - Projetos de Lei nºs 1.052 a 1.069/2007 -
Requerimentos nºs 546 a 560/2007 - Requerimentos da Deputada
Rosângela Reis e outros, dos Deputados Dinis Pinheiro, Sargento
Rodrigues (3) e Jayro Lessa e da Deputada Ana Maria Resende (5) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Política Agropecuária
e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira e Luiz Humberto
Carneiro (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eros
Biondini, Paulo Cesar, Carlos Pimenta e Carlin Moura - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da
Presidência (3) -  Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido
na Mensagem nº 39/2007, do Governador do Estado; deferimento -
Requerimento contido na Mensagem nº 40/2007, do Governador do
Estado; deferimento - Requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (3) e Jayro Lessa e da Deputada Ana Maria Resende (5);
deferimento - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem
- Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 123/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 409/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1-
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 320/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 456/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do
Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
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Lafayette de Andrada - Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro -  Tiago  Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - 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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Padre João, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

MENSAGEM Nº 40/2007
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Belo Horizonte, 11 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, solicito-lhe o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.540/2006, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que especifica ao Município de Poços de Caldas.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.540/2006.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 334/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
Codevasf -, encaminhando informações referentes aos estudos
realizados na Bacia dos Rios das Velhas, Paracatu e Urucuia, em
atenção a requerimento da Comissão de Meio Ambiente,
encaminhado pelo Ofício nº 332/2007/SGM.

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando informações relativas ao Requerimento nº
247/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
solicitando sejam indicados representantes desta Casa para a
recomposição do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência - Conped.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
prestando esclarecimentos relativos à implantação do Anel de
Contorno Norte na RMBH. (- À Comissão de Transporte.)

Da Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, prestando
informações sobre o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural -
Conep - e solicitando a esta Casa que, nos termos do art. 3º da Lei
Delegada nº 170, de 2007, indique o nome do titular e do suplente
para representá-la no referido Conselho.

Do Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
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Econômico, informando da impossibilidade de comparecimento a
audiência pública da Comissão de Turismo e indicando o Sr. Sídon
Clévio Pimenta Etrusco, Diretor da Subscretaria de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e Política Energética, como seu representante. (- À
Comissão de Turismo.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 6.804/2006, da Comissão
de Direitos Humanos.

De Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, encaminhando
documento contendo moções aprovadas na 4ª Conferência Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (4),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 572, 607, 549
e 606/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do BDMG, encaminhando informações sobre o saldo disponível do
Programa Novo Somma em 31/3/2007. (- 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. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do
DNIT em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 139/2007, do Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 162, 327, 383,
546, 722 e 709/2007, em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 162, 327,
383, 546, 722 e 709/2007.)

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas,
encaminhando cópias de convênios que relaciona. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE - (5), comunicando liberação
de recursos financeiros para as instituições que menciona. (- À
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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. Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Agricultura, comunicando que os servidores João Marcos Caixeta e
Helysienne Arruda de Melo Guimarães representariam esse órgão em
audiência pública da Comissão de Política Agropecuária, em 9/5/2007.
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep -, encaminhando cópia
de manifestações de apoio ao movimento dos Defensores Públicos do
Estado pela valorização da classe. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Rogério Antonio Coser, Gerente-Geral da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - Unale -, encaminhando informações relativas
à eleição da nova diretoria dessa entidade.

Do Pastor Pedro Laurindo da Silva, Presidente da Associação Cristã
Amigos Brasil-Israel - Haverimbril -, convidando esta Assembléia a
colaborar na realização do II Concurso Nacional de Monografia Israel
60 Anos. (- À Comissão de Educação.)

Da diretoria da Casa do Minerador, de São Tomé das Letras,
confirmando a participação de lideranças em audiência pública nesta
Casa, em 16/5/2007, e encaminhando reivindicações da comunidade.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

De cidadãos de Lagoa Santa, manifestando apoio ao movimento dos
Defensores Públicos do Estado pela valorização da classe. (- 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 COMPLEMENTAR Nº 22/2007
Institui a Região Metropolitana de Juiz de Fora, dispõe sobre sua

organização e funções e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Juiz de
Fora

Art. 1º - Fica instituída, nos termos do art. 42 da Constituição do
Estado, a Região Metropolitana de Juiz de Fora, integrada pelos
Municípios de Juiz de Fora, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas,
Pequeri, Matias Barbosa, Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte
Verde, Lima Duarte, Pedro Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da
Câmara, Santos Dumont, Piau, Guarará, São João Nepomuceno e Rio
Novo.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por
desmembramento de Municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Juiz de Fora também passarão a integrá-la.

Art. 2º - Os Municípios do entorno da Região Metropolitana de Juiz
de Fora atingidos pelo processo de metropolitanização constituem o
Colar Metropolitano e integram o planejamento, a organização e a
execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 3º - O Colar Metropolitano da Região de Juiz de Fora é
constituído pelos Municípios de Coronel Pacheco, Chácara, Bicas,
Pequeri, Matias Barbosa, Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte
Verde, Lima Duarte, Pedro Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da
Câmara, Santos Dumont, Piau, Guarará, São João Nepomuceno, Rio
Novo Goiana, Guarani, Descoberto, Pacheco de Minas, Mar de
Espanha, Senador Cortes, Santana do Descoberto, Chiador, Rio
Preto, Tabuleiro, Aracitaba, Oliveira Fortes, Marabá de Minas, Rio
Pomba, Pirauba, Mercês, Paiva e Santo Antônio do Aventureiro.

Capítulo II
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 4º - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão
da Região Metropolitana de Juiz de Fora abrangerá serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos
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dos usuários entre os Municípios da Região Metropolitana;
II - na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à

poluição, as ações voltadas para:
a) definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, a garantia de sua

preservação e de seu uso, tendo em vista as necessidades
metropolitanas;

IV - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada Município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana de Juiz de Fora com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar
a melhoria das telecomunicações, bem como a reestruturação e a
ampliação da malha rodoferroviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
ou por meio de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os Municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico, histórico e cultural,
baseada na preservação da reserva ambiental e do patrimônio
histórico;
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IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos Municípios e órgãos setoriais
interessados.

Art. 5º - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos Municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora, assegurada a participação
do Município diretamente envolvido no processo de decisão.

Capítulo III
Da Gestão da Região Metropolitana de Juiz de Fora

Art. 6º - A gestão da Região Metropolitana de Juiz de Fora compete:
I - à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e

de controle;
II - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Metropolitano;
III - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais,

vinculadas às funções públicas de interesse comum da Região
Metropolitana, no nível do planejamento estratégico,operacional e de
execução.

Art. 7º - À Assembléia Metropolitana da Região de Juiz de Fora,
órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Juiz de
Fora, compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
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socioeconômico metropolitano, bem como o conjunto de programas e
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem
necessárias à sua correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana de Juiz de Fora, com as respectivas prioridades
setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em
seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Juiz de Fora;
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços

metropolitanos de interesse comum;
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
XI - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Juiz de Fora.

Art. 8º - A Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora será composta
de:

I - Prefeitos dos Municípios que compõem a Região Metropolitana
de Juiz de Fora;

II - Vereadores das Câmaras Municipais dos Municípios que
compõem a Região Metropolitana de Juiz de Fora, na proporção de
dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou fração,
respeitado o limite máximo de Vereadores por Município;

III - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
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designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;
IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados

pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste.
§ 1º - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de

impedimento.
§ 2º - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante

eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 3º - A participação na Assembléia Metropolitana não será

remunerada.
Art. 9º - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

compete:
I - planejar, elaborar e propor projetos integrados de

desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia
Metropolitana de Juiz de Fora;

II - buscar opções de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana de Juiz de Fora;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Juiz de Fora.

Art. 10 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, constituir-se-á de:

I - representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 11 - A Assembléia Metropolitana de Juiz de Fora regulamentará

os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de Juiz
de Fora, de acordo com o seu regimento interno.

Capítulo IV
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Juiz de Fora - FUNJF

Art. 12 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
de Juiz de Fora - FUNJF -, destinado a apoiar os Municípios da
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
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desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 13 - São recursos do FUNJF:
I - dotações orçamentárias;
II - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem

destinados;
III - recursos provenientes de empréstimos e operações de crédito

internas e externas destinadas à implementação de programas e
projetos de interesse comum da Região Metropolitana de Juiz de
Fora;

IV - retornos das operações de crédito relativos a principal e
encargos;

V - receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 14 - Somente poderão ser beneficiários dos recursos do FUNJF

as Prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e indireta
dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Juiz de Fora e
dos municípios do Colar Metropolitano.

Art. 15 - O FUNJF, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

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

Art. 16 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNJF:

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo Município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 17 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
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FUNJF será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 18 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNJF
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 19 - Aplicam-se ao FUNJF, no que couber, as normas da Lei
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 20 - As despesas do FUNJF correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Capítulo V
Disposições Gerais

Art. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de Juiz de
Fora as regras contidas nos arts. 1 a 6 da Lei Complementar nº 26, de
14 de janeiro de 1993.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A criação da Região Metropolitana e Juiz de Fora, em

conformidade com as exigências e requisitos constitucionais, faz-se
necessária e urgente porque atende também as reivindicações das
autoridades e do povo daquele importante pólo regional.

Dessa forma, com amparo no art. 44 da Constituição Estadual e na
legislação infraconstitucional reguladora das funções públicas de
interesse comum, apresentamos esta proposta, que se nos apresenta
viável e oportuna.

A Região Metropolitana de Juiz de Fora integrará e buscará o
desenvolvimento conjunto e programado dos Municípios de Juiz de
Fora, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, Pequeri, Matias Barbosa,
Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte Verde, Lima Duarte, Pedro
Teixeira, Simão Pereira, Ewbank da Câmara, Santos Dumont, Piau,
Guarará, São João Nepomuceno e Rio Novo, que, juntos, possuem
uma população de aproximadamente 623 mil habitantes. Em razão da
proximidade física desses centros urbanos, aumenta
consideravelmente o intercâmbio municipal de pessoas, serviços e
mercadorias, situação esta que demonstra claramente a necessidade
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de regulamentação da interdependência já existente.
Juiz de Fora é, sem dúvida, uma das maiores cidades de Minas e

um grande centro comercial e industrial do País, com reflexo no
exterior, por abrigar uma fábrica da Mercedes-Benz. Além disso, em
seus limites municipais são instaladas inúmeras empresas que
contribuem, sensivelmente, para a geração de emprego e renda em
nível regional. A mão-de-obra absorvida pela economia local vem,
sem dúvida, de várias outras cidades, criando-se o movimento
característico dos grandes centros urbanos, onde são longos os
percursos entre as residências dos trabalhadores e o local de
trabalho.

Em vista do exposto, contamos com o imprescindível apoio dos
ilustres pares nesta Casa, para a aprovação deste projeto, que visa a
tão almejada criação da Região Metropolitana de Juiz de Fora.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.052/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora de Fátima, com sede no Município de Cachoeira da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Cachoeira da Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima,

em funcionamento há 14 anos, é sociedade civil, sem fins lucrativos,
que desenvolve importante trabalho de fins sociais e assistenciais.
Sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.053/2007

Declara de utilidade pública a Equipe de Músicos Trabalhando em
prol de Entidades Carentes - Empetec -, com sede no Município de
Itabirito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Equipe de Músicos

Trabalhando em prol de Entidades Carentes - Empetec -, com sede no
Município de Itabirito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Equipe de Músicos Trabalhando em prol de

Entidades Carentes - Empetec - é sociedade civil, sem fins lucrativos,
em funcionamento há 2 anos. Desenvolve importante trabalho com
fins sociais e assistenciais.

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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, do Inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.054/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pedro Goes,

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

Comunitária Pedro Goes, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Comunitária Pedro Goes é sociedade

civil, sem fins lucrativos, em funcionamento há 17 anos. Desenvolve
importante trabalho com fins sociais e assistenciais.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
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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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.055/2007
Declara de utilidade pública a Associação Grupo 3ª Idade - Amor e

Esperança, com sede no Município de Pratápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo 3ª

Idade - Amor e Esperança, com sede no Município de Pratápolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Grupo 3ª Idade -

Amor e Esperança é promover o bem estar de seus associados por
meio de bailes, excursões, viagens e outras atividades em grupo.

A referida Associação 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 1.056/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficiente Sol

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

Beneficiente Sol Nascente, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A Associação Beneficiente Sol Nascente, com sede no

Município de Matozinhos, fundada em 29/6/2004, é uma entidade com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
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duração indeterminada.
Essa Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de

um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, e tem por
finalidade zelar pelas melhorias das condições de vida da
comunidade, priorizando a assistência social e o amparo a pessoas
carentes.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema
importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá
firmar parcerias com órgãos públicos estaduais, ampliando, assim, o
atendimento às famílias necessitadas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.057/2007
Transforma os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a

taxímetro em permissionários autônomos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os condutores auxiliares de veículo s de transporte

individual de passageiros por táxi especial metropolitano em região
metropolitana do Estado a que se refere o inciso V do art. 4º da Lei
15.775, transformados em permissionários de veículos de transporte
individual de passageiros por táxi especial metropolitano.

§ 1° - Só terão direito às permissões referidas nes ta Lei, os
condutores auxiliares que estiverem cadastrados e em efetiva
atividade nas regiões metropolitanas até o dia 31 de março de 2007.

Art. 2º - A partir da vigência da presente Lei, o DER-MG procederá
anualmente o recadastramento dos veículos permissionários,
procedendo a substituição das permissões cessantes mediante
seleção precedida de provas definidas em regulamento próprio a ser
editado pelo Poder Executivo.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
João Leite
Justificação: Uma situação de injustiça social tem sido praticada no

sistema de táxis metropolitanos de Belo Horizonte: a exploração dos
condutores auxiliares pelos permissionários do serviço. Muitos
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capitalistas empregam recursos financeiros na compra de placas de
táxis sem nunca ter conduzido um veículo de praça, colocando
auxiliares para conduzir os veículos e cobrando destes diárias
absurdas, em um sistema de exploração de mão-de-obra inaceitável.
Os condutores auxiliares vivem uma situação de insegurança,
cumprindo uma jornada diária exorbitante em face da necessidade de
pagar a diária do veículo. Além disto, não existem direitos trabalhistas
básicos, tais como FGTS, INSS, férias, 13º salário, seguro saúde e
outros. Os auxiliares, segundo as pesquisas realizadas pelo poder
público, estão mais expostos aos atos de violência perpetrados contra
táxis, como assaltos e sequestros, uma vez que a necessidade de
pagamento de altas diárias os força ao alongamento indiscriminado da
jornada de trabalho.

Há que dizer, ainda, que, no Recurso Extraordinário nº 359.444-3,
de 24/3/2004, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser necessário
colocar um ponto final no sistema de exploração dos condutores
auxiliares no Município do Rio de Janeiro. O eminente Ministro Marco
Aurélio afirmou que “quem conhece a realidade nesse campo sabe
muito bem que se tornou um grande negócio, como versado da
tribuna, a partir de veículo de comunicação , ter-se as denominadas
autonomias, que jamais foram alcançadas a partir de licitação.(...)
Penso que esses diaristas são credenciados a ser diaristas pelo
proprio Executivo local. Ai é que está a questao básica. Ora, quer
dizer, serve o credenciamento para ser explorado, mas não serve
esse mesmo credenciamento para usufruírem, trabalharem nos
respectivos veículos, eles próprios, mediante autonomia? Não posso
colocar em segundo plano os fins sociais a que a norma se dirige”. Na
mesma linha o Ministro Maurício Corrêa afirmou tratar-se de uma
situação anômala e injusta, que precisa ser corrigida.

A justa pretensão dos condutores autônomos de táxi é a igualdade
de condições com os demais condutores, razão pela qual contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste justo projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.058/2007
Institui a Política de Assistência Psicopedagógica nas instituições

públicas estaduais de ensino infantil, fundamental e médio no Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Assistência Psicopedagógica

nas instituições públicas estaduais de ensino infantil, fundamental e
médio, com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de
aprendizagem, combater a violência nas escolas, e incentivar o
exercício da cidadania nestas instituições.

Parágrafo único - A assistência a que se refere o “caput” deste artigo
deverá ser prestada através da presença de profissionais
psicopedagogos nas dependências da instituição durante o período
escolar.

Art. 2º - Para efeitos dessa lei, considera-se Psicopedagogia o
campo de atuação em Educação e Saúde que lida com o processo de
aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos,
considerando a influência do meio-família/escola/sociedade, no seu
desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios.

Art. 3º - Para implementação da Política de que trata esta lei,
compete ao Estado:

I - zelar pela permanência na escola dos alunos matriculados no
ensino infantil, fundamental e médio, mediante o desenvolvimento de
ações integradas entre estabelecimentos de ensino, órgãos estaduais
de educação, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e o
Ministério Público, de acordo com a Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de
2005;

II - assegurar, de modo articulado e flexível, apoio indispensável ao
desenvolvimento de uma escola de qualidade para todos;

III - centrar nas escolas as intervenções diversificadas necessárias
para o sucesso educativo de todas as crianças e adolescentes;

IV - criar condições que facilitem a diversificação das práticas
pedagógicas e psicopedagógicas;

V - criar condições que facilitem o acesso à educação.
Art. 4º - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente participará do planejamento das ações da Política de que
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trata esta Lei e fará o acompanhamento e a divulgação dos resultados
por ela alcançados.

Art. 5º - Os recursos financeiros necessários à implementação e
manutenção da Política de Assistência Psicopedagógica serão
consignados em lei orçamentária.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos deste projeto de lei é

promover maior qualidade no ensino público estadual, visando a
corrigir na raíz os problemas de violência e criminalidade entre
crianças e adolescentes.

Um processo de aprendizagem com acompanhamento
psicopedagógico com certeza irá beneficiar a formação de verdadeiros
cidadãos, cientes do seu valor e dos valores principiológicos que
regem a vida em sociedade, como o respeito à vida e à dignidade dos
seres humanos. É importante desenvolver nas crianças e nos
adolescentes conceitos de solidariedade e fraternidade, que vão muito
além das lições de matemática e português.

A introdução de valores éticos e humanos no processo de
aprendizagem irá contribuir consideravelmente para a diminuição dos
índices de criminalidade e violência na sociedade. Afinal, as crianças
de hoje serão os adultos de amanhã. É importante traçar linhas não
paleativas de combate à violência e à criminalidade.

A psicopedagogia é um instrumento de extrema importância na
consecução desses objetivos. Por meio dela, é possível melhorar a
qualidade do ensino e possibilitar o desenvolvimento humano e
intelectual das crianças e dos adolescentes. O reflexo desse tipo de
cultura será imediatamente percebido.

Este projeto de lei vêm se juntar ao louvável esforço que o Governo
do Estado tem empreendido na educação nestes últimos anos.
Segundo dados oficiais da Secretaria de Educação, Minas Gerais
possui a segunda maior rede de educação básica do País, com
4.921.999 estudantes matriculados.

A rede pública possui 4.457.869 alunos (90,57%), dos quais 58%
encontram-se na rede estadual e 41% nas redes municipais. Portanto,
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segundo palavras da própria Secretaria, “investir em educação em
Minas significa dar atenção, cotidianamente, a quase 1/3 da
população mineira".

Vários programas têm sido implementados pelo Governo, como a
racionalização e a modernização da administração do sistema; a
universalização e a melhoria do Ensino Médio; a atenção à educação
de jovens e adultos; a ampliação e a melhoria do Ensino
Fundamental; a manutenção de programas em andamento; e a
qualificação docente e a ouvidoria educacional. Todos estes
programas visam aperfeiçoar cada vez mais o ensino público em
Minas Gerais.

Sabemos que os investimentos e os recursos aplicados na
Educação devem ser otimizados, tendo em vista as crescentes
dificuldades porque o sistema de ensino vem passando. A educação é
a base de toda estrutura societária. Por meio de uma educação de
qualidade, conseguimos formar verdadeiros cidadãos, aptos ao
trabalho e à convivência social. Por meio dela, está comprovado,
inclusive, que há diminuição da violência e da criminalidade.

É impossível pensar em soluções para a violência sem considerar
questões como a qualidade das relações familiares, a capacidade de
lidar com frustrações, os valores transmitidos em casa, na escola e na
mídia, o uso de drogas, o acesso à educação. É impossível falar em
cultura de paz sem falar em transformação, sem questionar nossos
próprios valores e comportamentos. A paz não surge
espontaneamente: ela deve ser criada, promovida e administrada.

De acordo com pesquisa realizada pela Unesco, em 2000, 39,2%
das mortes de jovens brasileiros de 15 a 24 anos foram causadas por
homicídios. Nas capitais, essa proporção se eleva para 43,6%. Nas
regiões metropolitanas, o índice ultrapassa 50%. Para o Brasil como
um todo, os homicídios representam a principal causa de mortalidade
juvenil.

O índice de violência nas escolas tem aumentado
consideravelmente nos últimos anos. Em 2002, os dados eram os
seguintes: 1/5 dos 33.655 alunos e 3.099 professores entrevistados
pela Unesco em 14 capitais brasileiras relatou haver ocorrido
agressões ou espancamentos em suas escolas. Professores e
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diretores disseram que é habitual encontrar alunos portando peixeiras,
facas, estiletes, canivetes.

A redução da violência está intrinsecamente ligada à disseminação
de uma cultura da paz. É preciso implementar transformações
necessárias e indispensáveis para que a paz seja o princípio
governante de todas as relações humanas e sociais. Acreditamos que
essa transformação deve ser implementada principalmente nas
escolas.

Com a implementação dessa política de assistência
psicopedagógica nas escolas estaduais de Ensino Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, o Estado e toda a sociedade só terão a
ganhar. Investir em profissionais psicopedagogos significará mais
segurança e paz na sociedade. O investimento num psicopedagogo
em cada escola, certamente promoveria economia ao Estado, como,
por exemplo, em gastos com o aumento de efetivo policial. Crianças
educadas com dignidade e respeito serão adultos que carregarão em
si esses valores. É preciso promover uma educação para a paz, por
meio de experiências sociais e estratégias pedagógicas a serem
aplicadas nas escolas.

O resultado que se pretende alcançar é a diminuição da violência,
da criminalidade e a formação de verdadeiros cidadãos.

Com intuito de nos unirmos aos esforços do Governo do Estado na
implementação de uma educação de qualidade é que apresentamos
este projeto e contamos 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 1.059/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos e

Portadores de Doenças Crônicas e Transplantados de Fígado e
Pâncreas de Três Pontas e Região, com sede no Município de Três
Pontas.

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

Diabéticos e Portadores de Doenças Crônicas e Transplantados de
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Fígado e Pâncreas de Três Pontas e Região.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Diabéticos e Portadores de Doenças

Crônicas e Transplantados de Fígado e Pâncreas de Três Pontas e
Região, com sede no Município Três Pontas, é uma entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 4/3/2005 com o objetivo de colaborar com
instituições médicas que se relacionam direta ou indiretamente com o
tratamento do paciente diabético ou portador de doença crônica com o
intuito de facilitar o tratamento por meio de grupos formados entre
seus associados, regidos por normas específicas; promover a
melhoria e ampliação dos serviços assistenciais já existentes, visando
possibilitar que todo diabético e portador de doença crônica possa
receber tratamento adequado ou transplante do fígado e pâncreas
através' de subvenções municipais, estaduais ou federais e fundos
obtidos junto às entidades de classe, sociedades filantrópicas, grupo
de serviços ou pessoas físicas ou jurídicas, já que tem também por
finalidade contribuir para o estabelecimento de políticas publicas e
programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal;
desenvolver atividades sociais, culturais, recreativas e assistenciais ao
seu alcance; estudar e selecionar casos dos pacientes que
necessitam de alojamento, medicação alimentação e orientação
familiar, visando à promoção destes; engajar-se e entrosar-se com
outras entidades congêneres-municipais, estaduais federais ou
estrangeiras -, visando a seu aprimoramento.

Os  requisitos  para  que as associações  e  fundações constituídas
no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no
art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de
2005. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
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para a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.060/2007
Declara  de utilidade pública o Clube de Idosos Amigos da Vila

Oeste - Ciavo, 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 Idosos

Amigos da Vila Oeste - Ciavo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Clube de Idosos Amigos da Vila Oeste - Ciavo -, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem por objetivos desenvolver atividades assistenciais em
nível social, recreativo e cultural, sem discriminação de raça, cor, sexo
e religião.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de 16 anos,
cumprindo suas obrigações estatutárias e sociais, 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 1.061/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no

Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes,

com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Gil Pereira
Justificação: O Instituto Ivan Guedes, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade precípua trabalhar pelo
desenvovimento socioeconômico da população de sua área de
atuação.

- 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 1.062/2007
Institui a Semana de Defesa do Patrimônio Cultural e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Defesa do Patrimônio Cultural,

a ser comemorada, anualmente, em todo o Estado de Minas Gerais,
na semana que contenha o dia 30 de setembro.

Art. 2º - Fica instituído o dia 30 de setembro como Dia do Patrimônio
Cultural do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Durante a Semana de Defesa do Patrimônio Cultural, o
poder público estadual, com a colaboração da coletividade, deverá
desenvolver atividades que contribuam para divulgação da
necessidade de preservar, valorizar e promover o patrimônio cultural
existente no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - As atividades referidas no “caput” deste artigo
compreendem:

I - debates e palestras educativas, nas escolas das redes pública e
privada;

II - trabalhos escolares que estimulem o aluno a aprofundar
conhecimentos sobre a importância da preservação do patrimônio
cultural;

III - audiências públicas;
IV - seminários, concursos, exposições, feiras, festivais e outras

atividades que promovam o interesse para a proteção e a defesa do
patrimônio cultural.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
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Gláucia Brandão
Justificação: Minas Gerais possui o maior acervo em termos de

patrimônio histórico do nosso país. Esta iniciativa visa promover a
conscientização da sociedade mineira para a importância da
preservação do seu patrimônio histórico, registro da memória do
Estado. A sugestão do dia 30 de setembro decorre da data da criação
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de
Minas Gerais - Iepha, por meio da Lei nº 5.775, de 30/9/71. O projeto
em escopo objetiva a promoção do debate e da promoção de eventos
que venham despertar o interesse dos cidadãos e das autoridades
para a necessidade da preservação e da valorização das nossas
valiosas riquezas culturais. Pelos motivos expostos, solicito aos
nobres pares desta Casa o apoio para a aprovação deste projeto.

- 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 1.063/2007
Dispõe sobre a utilização de papel reciclado pelo órgãos da

administração pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os órgãos e as entidades da adminis tração pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado de Minas Gerais
obrigados a utilizar papel reciclado, nos termos desta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se reciclado o
papel reprocessado a partir de, no mínimo, 60% (sessenta por cento)
de papel descartado ou usado.

Art. 2º - A quantidade de papel reciclado, em relação ao total de
papel a ser utilizado, será de, no mínimo:

I - 10% (dez por cento), a partir do primeiro ano de vigência desta
lei;

II - 20% (vinte por cento), a partir do segundo ano de vigência desta
lei;

III - 30% (trinta por cento), a partir do terceiro ano de vigência desta
lei.

Parágrafo único - Os percentuais mencionados nos incisos deste
artigo deverão ser calculados sobre o total de papel adquirido no
exercício imediatamente anterior, utilizado em impressos,
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expedientes, envelopes, formulários contínuos para informática,
rascunhos, publicações, embalagens e similares.

Art. 3º - No caso do mercado fornecedor não dispor de papel
reciclado na quantidade necessária, poderá ser adquirido papel de
composição diferente da estabelecida nesta lei.

Art. 4º - Quando o custo de aquisição do papel reciclado for igual ou
superior ao do papel não reciclado, será permitida a utilização do
último.

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

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei em tela estabelece a obrigatoriedade

de a administração pública estadual reciclar o papel utilizado no
exercício de suas atividades. Valendo-se do princípio da eficiência,
que visa à economia com o melhor aproveitamento dos recursos
públicos. Sob o prisma ambiental, contribuirá para melhorar a
qualidade de vida no globo terrestre, uma vez que a cada tonelada de
papel reciclado, são poupadas cerca de trinta árvores. Tal medida é
amplamente agasalhada pela legislação em vigor, em especial pelos
arts. 5º, 23, VI e VII, e 225 da Constituição Federal de 1988 e pelos
arts. 10, V e 214, da Constituição mineira.

Entende-se que esta proposição está em sintonia com as metas e os
objetivos perqueridos pela administração pública e trará grandes
benefícios para a coletividade. Destarte, espero poder contar com o
apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.064/2007
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Sebastião, com sede

no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Sebastião, com sede no Município de Santos Dumont.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Centro Espírita Sebastião é uma entidade sem fins

lucrativos que tem por finalidade o amparo aos velhos, aos enfermos e
às crianças, sem distinção de classe, sexo, raça, cor, nacionalidade
ou religião. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que nada
recebem pelo exercício de suas funções.

A documentação apresentada - Estatuto e Atestado de
Funcionamento - encontra-se conforme determina a lei. Assim, peço 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 1.065/2007
Dispõe sobre diretrizes para elaboração da Política Estadual de

Segurança Pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Segurança Pública, com vistas a

consolidar a qualidade de vida dos cidadãos através da Segurança
Pública, pressupõe a realização de parceria entre o poder público e a
iniciativa privada, no combate à violência.

Art. 2º - A implantação de programa de combate à violência, nos
moldes do artigo anterior, sem prejuízo das limitações constitucionais
previstas, obedecerá às seguintes diretrizes:

I - inscrição das pessoas jurídicas como contribuinte estadual em
projetos relacionados à segurança pública;

II - ampla divulgação dos projetos técnicos que puderem ser
implantados em parceria com a iniciativa privada, a fim de que os
interessados possam deles participar;

III - compensações tributárias em razão de investimentos realizados
na área de segurança pública;

IV - previsão de ressarcimento das obrigações do Estado nos limites
da Lei de Responsabilidade Fiscal;

V- participação de representante do Poder Legislativo em todas as
fases de elaboração de programa de parceria no combate à violência.
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Parágrafo único - A participação de representante do Poder
Legislativo fica limitada a apresentação e discussão de sugestões e a
sua função fiscalizadora, obedecidas as formalidades legais.

Art. 3º - Cabe à Secretaria de Estado da Defesa Social a
coordenação da elaboração de projetos a serem implantados, os
quais serão previamente escolhidos por comissão constituída na
forma de regulamento.

Art. 4º - Compensação tributária para contribuintes interessados nas
parcerias de combate à violência não implicam prejuízo do repasse da
cota-parte devida aos Municípios.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A violência tem sido o assunto não só dos periódicos e

dos meios de comunicação em geral, mas principalmente do dia-a-dia
de todos os brasileiros. A segurança tem sido discutida nas mais
insignificantes e nas mais complexas reuniões. Garantias
constitucionais conquistadas a duras penas estão sendo sacrificadas
para justificar a preservação de interesses considerados mais
essenciais. A democracia sofre verdadeiros choques de resistência. A
segurança individual passa a ser mais importante do que a intimidade
das pessoas.

É com esse objetivo que surge a presente proposição: o de
possibilitar à iniciativa privada uma participação mais efetiva no
combate à violência. As perdas sofridas no segmento privado
certamente poderão ser compensadas com a participação desses
parceiros na elaboração de planos de segurança pública, e,
principalmente, na sua execução; daí a importância da adoção de uma
política estadual de segurança pública, com urgência urgentíssima,
para Minas Gerais.

Com essas considerações, esperamos o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.066/2007

Dispõe sobre a criação da Comenda do Voluntariado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Incentivo e Estímulo ao

Trabalho Voluntário em Minas Gerais por meio da criação da
Comenda do Voluntariado, a ser destinada a pessoas que prestam ou
venham prestar serviço voluntário, de forma habitual e de grande
relevância social, tais como atividades desenvolvidas em escolas,
creches, asilos e hospitais, entre outros.

Art. 2º - As homenagens advindas da Comenda a que se refere o
artigo anterior serão administradas e concedidas mediante proposta e
deliberação de um Comitê Permanente, constituído de representantes
dos seguintes órgãos e instituições, indicados pelos seus titulares e
nomeados pelo Governador do Estado:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
II - Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas.
Art. 3º - Os membros do Comitê Permanente sobre o qual dispõe

este artigo elegerão, anualmente, entre si, sua mesa diretora,
delegando funções aos seus integrantes;

I - O Presidente do Comitê representará social e juridicamente a
Comenda.

Art. 4º - Compete, privativamente, ao Comitê Permanente da
Comenda do Voluntariado:

I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da Comenda e deliberar
sobre ela;

II - velar pelo prestígio da Comenda e pela fiel execução da lei e do
regulamento a ela pertinentes;

III - propor medidas que se tornem necessárias ou indispensáveis ao
bom desempenho de suas funções;

IV - administrar a Comenda no que se refere a seus objetivos;
V - elaborar o seu regimento interno;
VI - suspender ou cancelar o direito de uso da Comenda, em razão

de ato incompatível com sua dignidade, por deliberação da maioria de
seus membros;

VII - promover a divulgação, em âmbito estadual, deste Programa,
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no intuito de despertar cada vez mais o interesse do cidadão comum
para a prática do trabalho voluntário.

Art. 5º - Os agraciados receberão, das mãos do Governador do
Estado, em cerimônia a ser realizada no dia 28 de Agosto, Dia
Nacional do Voluntariado, medalhas e diplomas, na forma do
cerimonial estabelecido pelo Comitê.

I - Para a concessão dessas medalhas e diplomas, o Comitê
Permanente deliberará, por maioria absoluta dos seus membros, a
escolha dos agraciados.

Art. 6º - A relação dos agraciados será publicada por ato do
Governador, em observância ao disposto no art. 3º desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A máquina estatal não dispõe de recursos suficientes

para suprir a carência de profissionais para os serviços essenciais nas
áreas de saúde e educação. É sabido que o trabalho voluntário, ainda
que prestado de maneira rudimentar e sem o apoio estatal, tem
trazido resultados positivos para diminuir a deficiência do serviço
público. Uma vez regulamentado, ainda que de forma apenas
incentivadora e de reconhecimento público, como propõe esta lei, com
certeza vai alavancar o interesse de pessoas que muito têm a doar
aos necessitados, diminuindo, dessa feita, o sofrimento daqueles que
dependem dos serviços públicos para uma melhor qualidade de vida.

- 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 1.067/2007
Dá denominação de Dom Luciano Mendes de Almeida ao trecho da

Rodovia MG-356 que liga os Municípios de Ouro Preto e Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Dom Luciano Mendes de Almeida o trecho

da Rodovia MG-356 que liga os Municípios de Ouro Preto e Mariana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Tiago Ulisses
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Justificação: Nada mais justo do que homenagear o saudoso
Arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida - que, a
chamado do Criador, nos deixou recentemente -, ao denominar o
trecho que liga as históricas e centenárias cidades de Ouro Preto e
Mariana com o seu nome.

Dom Luciano, respeitado por todo o Brasil como Presidente da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, foi figura
destacável no trabalho religioso, social e político na região de Ouro
Preto e Mariana, tendo ocupado, com muito zelo e entusiasta
dedicação, o cargo de Arcebispo de Mariana por longo tempo. Até
hoje, após o seu passamento, é lembrado e venerado pelos fiéis, não
só da região de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, sendo que a
homenagem que ora se propõe, embora singela diante de sua
grandeza, seja uma forma de perpetuar seu nome na história de
Minas e do Brasil.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.068/2007
Isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em

concursos públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o doador de sangue isento do pagamento de taxa de

inscrição em concursos públicos realizados pelo Estado.
Art. 2º - Considera-se, para enquadramento no benefício previsto por

esta lei, somente a doação feita em órgão oficial ou entidade
credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.

Art. 3º - Os órgãos e as entidades que integram a administração
pública direta e indireta do Estado farão constar, nos editais de
concursos públicos, informação sobre o benefício de isenção de que
trata esta lei e as regras para a sua obtenção.

Art. 4º - A comprovação da qualidade de doador de sangue será
efetuada através da apresentação de documento expedido pela
entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Parágrafo único - O documento previsto por este artigo deverá
discriminar as datas das doações, cujo número não poderá ser inferior
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a duas por ano.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: Esta proposição tem como objetivo incentivar as

pessoas que se enquadram no perfil do doador de sangue, mas não
têm o hábito de fazê-lo, a realizarem a doação, salvando vidas.

Os bancos de sangue necessitam constantemente de estoque, e
este projeto contribuirá para atender a essa necessidade. A
quantidade de pessoas que realizam concurso público no Estado é
extremamente significativa, e, certamente, muitos se sentirão
estimulados à doação de sangue, pelo menos em troca do benefício
de isenção de taxa.

Não se trata de comercializar o sangue; é apenas um incentivo à
doação, utilizado de diversas maneiras em vários países e mesmo em
alguns Estados brasileiros, para que o estoque de sangue seja capaz
de atender à demanda, sempre de caráter emergencial.

Por tais razões, aguardo de meus nobres pares a 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 1.069/2007
Revoga dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam revogados os arts. 113, inciso IV e § 3º; 114, § 2º;

115, §§ 2º ao 8º; 116, § 1º, e 118, inciso III, bem como o item 2 da
Tabela B do Anexo II e sub-itens, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2004.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A taxa pela utilização potencial do serviço de extinção

de incêndio foi introduzida pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003, com o
objetivo de reequipar o Corpo de Bombeiros Militar, apesar de haver
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previsão expressa de recursos oriundos de impostos, e não, de taxas
para tal finalidade.

Diante das inúmeras reclamações dos contribuintes mineiros e das
ações judiciais questionando a legalidade da cobrança, a Taxa de
Incêndio para as residências foi, em um primeiro momento, suspensa
e depois revogada, por meio da Lei nº 15.425, de 30/12/2004.

De fato, a forma como foi criada a Taxa de Incêndio e a maneira
como se pretendia fosse exigida dos contribuintes do Estado tornaram
inviável sua cobrança. A Secretaria de Fazenda tem encontrado, até
hoje, inúmeras dificuldades para manter um cadastro dos contribuintes
e viabilizar a cobrança, que, a cada ano, tem datas e formas
diferentes.

Não bastasse isso, são contundentes os argumentos contrários à
Taxa de Incêndio, tanto com relação à legalidade quanto à
justificação, os quais passamos a enumerar.

Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros presta diversos outros
serviços além de cuidar da prevenção e combate aos incêndios, tais
como as ações de defesa civil, a proteção e o socorrimento públicos,
além da busca e salvamento de pessoas. Está claro, portanto, que o
serviço é indivisível, devendo ser custeado pelos impostos já pagos
por toda a sociedade mineira.

Além disso, se uma cidade fica um ano todo sem incêndio, toda a
população paga uma taxa ao Estado, e nenhum serviço é prestado. A
taxa relativa aos serviços de incêndio só poderia ser cobrada
daqueles que tivessem suas propriedades incendiadas ou se fosse
utilizado o poder de polícia, isto é, se os bombeiros realizassem
cotidianamente serviços de proteção e fiscalização em todos os
prédios da cidade.

Essa taxa tem, ainda, fato gerador - que é a propriedade predial
urbana - e a base de cálculo - que é o tamanho da edificação - típicos
do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU -, que é da competência
dos Municípios, caracterizando-se, portanto, bitributação.

A criação da taxa também fere princípio constitucional por não levar
em consideração o princípio da capacidade contributiva, uma vez que
a base de cálculo é o tamanho do imóvel, e não, o seu valor. O dono
de um imóvel localizado em uma favela pode ser obrigado a pagar
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taxa igual à cobrada numa área nobre da cidade. Essa taxa não serve
como medida de justiça fiscal; ao contrário, possibilita que o pobre
pague o mesmo que o rico.

Considerando que a cobrança de tal taxa é um equívoco e com o
objetivo de evitar inúmeros prejuízos para os contribuintes, propomos
a revogação da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção
de incêndio.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos o
quanto antes este projeto, como uma medida de justiça para com a
população mineira, contribuindo para o esforço nacional pela redução
da carga tributária.

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

REQUERIMENTOS
Nº 546/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. José Christiano Villas
Boas, Diretor-Sócio da Mineração Serra do Carimbado, pelo
recebimento da homenagem Mérito Industrial 2007, conferida pela
Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 547/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira dos
Criadores de Zebu - AMCZ - de Curvelo pelos 66 anos de sua
fundação e pela realização da 64ª Exposição Agropecuária e Industrial
de Curvelo. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 548/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado e à
Secretaria de Educação pedido de informações sobre a aplicação dos
recursos do Fundeb, referentes ao pagamento de professores do
Município de Medina. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 549/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Jeremias Pereira da
Silva, da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pela
passagem do 38º aniversário dessa Igreja. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 550/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Antônio Dias
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pelo transcurso do aniversário de emancipação desse Município.
Nº 551/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Arceburgo
pelo transcurso do aniversário de emancipação desse Município.

Nº 552/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Monte Santo
de Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação desse
Município.

Nº 553/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pedra Azul
pelo transcurso do aniversário de emancipação desse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 554/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares,
Diretor-Presidente da Usiminas e da Cosipa por sua posse como
Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 555/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Geraldo de Freitas
Drumond, Presidente da Fapemig por sua posse na Academia Mineira
de Medicina. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 556/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Profª. Rosalva Simões
Ramalho, fundadora da Escola Municipal Pio XII, de Governador
Valadares, pelo recebimento do Título de Cidadã Valadarense. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 557/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado votos de congratulações com a Casa de Cultura Josephina
Bento, do Município de Betim, pela comemoração dos 20 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 558/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem cópia do
abaixo-assinado entregue a esta Comissão por entidades da
sociedade civil desse Município solicitando a intermediação desta
Comissão nas negociações entre a Prefeitura e o Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão
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de Saúde.)
Nº 559/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Sr. Marcelo Cunha Araújo, Promotor de Justiça
da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Contagem pedido de
informações sobre as apurações da representação efetivada pelo
Sind-Saúde, núcleo Contagem, no que diz respeito ao episódio de
agressão sofrida por trabalhadores, durante manifestação da
categoria em 26/4/2007, por parte de policiais militares e guardas
municipais de Contagem. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 560/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado objetivando priorizar o
início das obras de reforma do trecho da MG-445 que liga o Município
de Guaraciaba ao Distrito de Vau-Açu, no Município de Ponte Nova.

Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita a realização de um
fórum técnico ou evento assemelhado para que se proceda a uma
profunda análise da Lei nº 13.803, de 27/12/2000, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios, com o objetivo de subsidiar os
parlamentares desta Casa na discussão do Projeto de Lei nº
637/2007. (- À Mesa da Assembléia.)

Da Deputada Rosângela Reis e outros em que solicita a constituição
da Frente Parlamentar em Defesa do Trabalho Voluntário. (- À Mesa
da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues (3) e Jayro Lessa e da Deputada Ana Maria
Resende (5).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gil
Pereira e Luiz Humberto Carneiro (2).

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, amigos presentes nesta Casa, telespectadores da TV
Assembléia, transmitida para todo o Estado, funcionários, aproveito a
presença dos Defensores Públicos, mais uma vez nas galerias, depois
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de 96 dias de greve. Em meu nome e em nome do PHS, manifesto
nossa solidariedade a sua justa causa, desejando que, o quanto
antes, obtenham seu objetivo. Temos a certeza de que caminhamos
para uma breve solução.

Antes de pronunciar a importante mensagem que trouxe, gostaria de
fazer uma nota, a qual acredito que outros Deputados também farão
em nome do povo mineiro. Vendo aqui tantos defensores do esporte,
e como torcedor do Clube Atlético Mineiro, faço uma nota de repúdio
contra a arbitragem do Sr. Simon no último jogo entre Atlético e
Botafogo. Não apenas os atleticanos, mas também os cruzeirenses,
como nosso querido Deputado Zezé Perrella, precisamos manifestar-
nos para evitar que continuem prejudicando o Atlético, o Cruzeiro e
outros times mineiros em partidas decisivas.

O Deputado Zezé Perrella (em aparte) - Sou solidário com V. Exa.
Esse Juiz já vem prejudicando o futebol mineiro há muito tempo. O
que vi naquele jogo foi realmente um escândalo, mas isso tem
acontecido na arbitragem de modo geral. Queria estender esse
protesto ao Cléber Assunção, que nos prejudicou e roubou no jogo
contra o Atlético, e depois saiu para comemorar em uma pizzaria. Isso
não aconteceu apenas com o Simon, é uma situação generalizada, a
qual devemos combater. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Na verdade, não há termos de
comparação com o fato ocorrido, em que o próprio Simon reconheceu
seu erro e pediu desculpas. No entanto, o desastre já havia
acontecido, eliminando o Atlético de uma possível conquista do
terceiro campeonato que disputa. Não há termos de comparação entre
as duas arbitragens porque essa participação foi escandalosa. Ontem
estivemos no Mineirão, onde há várias faixas de protesto. Isso não
atinge apenas aqueles que se interessam por futebol. Trata-se da
defesa da dignidade de Minas Gerais e do seu valor, o qual muitas
vezes é esquecido e menosprezado por outros profissionais.

Não poderia deixar de me inscrever para falar nesta tribuna hoje,
pois desejo marcar um dos acontecimentos mais importantes dos
últimos tempos no País: a vinda do Papa Bento XVI ao Brasil. Falo
com espírito de gratidão a Deus por permitir-me estar lá, e a esta
Casa, que proporcionou a mim e aos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
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Padre João, Hely Tarqüínio, Gil Pereira, Célio Moreira, Agostinho
Patrús Filho, Doutor Viana e Bráulio Braz podermos acompanhar os
passos do Santo Padre. Nosso querido Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
com esse requerimento tão feliz, proporcionou a ida dessa comitiva a
São Paulo para escutar as palavras do Papa.

Em gratidão, fiz questão de presentear a todos os Deputados com a
primeira encíclica do Papa Bento XVI, cujo título é “Deus é Amor”. Eu
a li, é profundíssima, mas também muito simples de compreender.
Tive oportunidade de participar do encontro do Papa com a juventude
e da missa de canonização de Frei Galvão, um evento maravilhoso.

Na minha opinião, um dos momentos mais fortes da presença do
Papa ocorreu no sábado, na visita à Fazenda Esperança, em
Guaratinguetá, do nosso querido Frei Hans. Aos Promotores Públicos
informo que a Fazenda Esperança é uma referência na recuperação
de toxicodependentes no Brasil. Esse trabalho é realizado pelo Frei
Hans, que, por coincidência, foi amigo de infância, de criação, de
Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Essa fazenda possui 30 unidades no
nosso país, e é o sistema que mais recupera jovens dependentes de
drogas e de álcool. São jovens que estavam sem a mínima esperança
de viver.

Deputado Juninho, tivemos oportunidade de estar na Fazenda
Esperança. A ida do Papa lá quebrou um pouco o protocolo de sua
visita. A princípio, não estava na programação, não fazia parte do
calendário da CNBB a ida à Fazenda Esperança. Porém, pela
amizade com o Frei Hans, o Papa fez questão de ir àquele lugar, onde
se encontravam mais de 1.500 jovens para testemunhar sobre sua
recuperação, sobre esse método eficaz de reintegração de jovens.

Todos nós que estávamos ali não contivemos as lágrimas ao ouvir
os testemunhos de jovens, não apenas do Brasil, mas também de
vários lugares do mundo. Ouvimos o testemunho de uma jovem alemã
que estava à beira da morte, de um jovem russo e de outro jovem
alemão, que falaram da vida nova a partir daquela experiência de
recuperação.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, precisamos abrir nossos ouvidos
e nosso coração para absorvermos as mensagens do Papa Bento
XVI, que, resumidamente, nos trouxe uma mensagem de amor. Ele
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não veio simplesmente conhecer o Brasil, abrir o V Celam, mas, sim,
deixar uma mensagem de amor e afeto, mostrar um sentimento de
carinho e respeito para com o Brasil, um sentimento verdadeiramente
amoroso. Vimos isso pela força das suas próprias palavras, quando
disse ao povo brasileiro: “Tenham certeza de que o Papa os ama, e os
ama porque Cristo os ama”.

O Papa nos trouxe uma palavra de amor. Lerei, para deixar
registrado nesta Casa, um trecho da encíclica, com a qual faço
questão de presentear os nobres Deputados e os assessores da
imprensa. Trata-se de uma passagem da Carta de São João, o
Evangelista: “Irmãos queridos, amemo-nos uns aos outros, pois o
amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega
ao conhecimento de Deus. Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor”. Essa é a mensagem que o Papa nos trouxe.
Trata-se de uma mensagem tão antiga e tão nova nos dias de hoje, já
que o que mais precisamos - nós, como sociedade, como povo de
Deus, como parlamentares, representantes do povo - é abrir-nos para
esse amor que ultrapassa o limite de um amor meramente humano,
pois é fruto de uma experiência de fé renovada.

Com satisfação, concedo aparte ao nosso querido Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que nos possibilitou a graça de
irmos a São Paulo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Eros Biondini. V. Exa. está de parabéns por trazer aqui a
forte emoção que vivemos em São Paulo por ocasião da canonização
do Frei Galvão e os momentos felizes que lá passamos. Sem dúvida,
sua reflexão traduz o sentimento de todos, particularmente da nossa
comitiva que lá esteve participando, de perto, no Campo de Marte,
com toda a população - 1 milhão de pessoas - desse evento.
Posteriormente, pudemos compartilhar também de outros momentos
de maior fé cristã com a presença, em chão brasileiro, de Sua
Santidade.

Estou imensamente feliz e agradecido a Deus por ter-me dado a
oportunidade de fazer esse requerimento a esta Casa, Deputado Eros
Biondini, no mês de março, e agradeço a sensibilidade da Mesa, na
pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso querido Presidente,
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ao formar a comitiva de Minas Gerais. Pudemos participar e
representar Minas Gerais em um momento tão importante e sublime
para o povo mineiro. As reflexões que Sua Santidade nos trouxe
ficarão gravadas no coração, no sentimento e na alma de todos.

Parabenizo V. Exa. Posso dizer que foi uma das viagens mais
importantes que pude compartilhar com os Deputados que estavam
conosco, em um momento de bênçãos. Queremos que essas bênçãos
sejam reproduzidas para o Parlamento mineiro, como tão bem fala V.
Exa. neste momento. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini - Mais uma vez, obrigado, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, pelo seu requerimento, por meio do qual
pudemos compartilhar do sentimento único dessa experiência
maravilhosa. É uma honra para nós, e tenho certeza de que
representamos cada Deputado desta Assembléia. O espírito de
fraternidade entre nós, Deputado Bráulio Braz, reflete o amor pregado
e que Cristo nos veio ensinar, capaz de quebrar todas as fronteiras.

No dia da condenação de Jesus, até Pilatos e Herodes, que eram
inimigos, passaram a ser amigos. Está escrito: “Por onde passa o
amor de Deus os inimigos se dão as mãos e os povos se reconciliam”.
O que mais precisamos, e que quero enfatizar, é mergulhar no espírito
do amor. O amor nunca é bastante. Não busca seus próprios
interesses. Como dito na “Carta de São Paulo aos Coríntios”: “O amor
que se alegra com a vitória do outro, que não é vaidoso, orgulhoso e
prepotente”. Precisamos refletir cada vez mais sobre esse amor que
tomava conta do coração das primeiras comunidades cristãs, a ponto
de conseguirem viver em um estado onde não havia quem passasse
necessidades. Em “Atos dos Apóstolos” há uma passagem que diz,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que não havia entre eles quem
passasse necessidades.

O Papa, ao falar de amor, Deputado Antônio Carlos Arantes, falou
também da grande desigualdade e injustiça social que o Brasil
enfrenta. É uma contradição dizer que somos o País mais cristão do
mundo e um dos países com maior injustiça e desigualdade social.
Isso é totalmente antagônico e contrário ao espírito cristão, já que, há
dois mil anos, quando havia muitos pobres e injustiças, na
comunidade cristã, não havia quem passasse necessidades. Tinham
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tudo em comum e agiam conforme a necessidade de cada um. E o
Papa vem-nos dizer essas palavras maravilhosas.

Se me permite, Sr. Presidente, quero encerrar com este trecho do
Papa: “Queridos irmãos e irmãs, este é o rico tesouro do continente
latino-americano. Este é o seu patrimônio mais valioso: a fé em Deus-
amor (...) Esta é a fé que faz da América Latina o ‘continente da
esperança’. Não é uma ideologia política nem um movimento social,
como tampouco um sistema econômico: é a fé em Deus-amor
crucificado, morto e ressuscitado em Cristo, o autêntico fundamento
da esperança, que produz frutos tão magníficos, desde a primeira
evangelização até hoje”.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço questão de entregar a V. Exa.
esta encíclica, e também a cada Deputado, com a ajuda da minha
assessora, Roseli, deixando-a à disposição dos queridos assessores
de imprensa e funcionários da Casa que desejarem.

Mais uma vez, abraço os Defensores Públicos e desejo que a
juventude cristã tome posse de seu papel como protagonista de um
mundo melhor, de um mundo novo na força do Espírito Santo.
Obrigado.

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

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa presente, público que nos acompanha pelas
galerias e pela TV Assembléia, Srs. Defensores Públicos que estão
aqui acompanhando de perto a tramitação do projeto em defesa de
seus direitos, os senhores estão há 96 dias parados. Todavia, quem
perde com isso não são vocês, mas a população de Minas, pois, a
cada dia, vários processos deixam de ser julgados em nossa comarca.

Gostaria de chamar a atenção dos colegas Deputados sobre meu
pronunciamento porque tenho certeza de que ele é de interesse de
todos. A reclamação é geral em todo o Estado. Por isso, peço a
atenção dos senhores.

Governar é construir estradas. Essa célebre frase, atribuída ao
último Presidente da chamada República Velha, o paulista
Washington Luís, por muitos anos sintetizou um dos maiores anseios
da população brasileira, ou seja, a construção de estradas, fator de
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indução do desenvolvimento e de redução das desigualdades
regionais, tanto econômicas quanto sociais.

E o nosso Governador Aécio Neves, neto e filho de importantes
lideranças políticas mineiras, tem a necessária sensibilidade e plena
consciência da importância das estradas para o desenvolvimento de
Minas. Tanto que dois dos mais destacados programas de sua
administração são o Pró-Acesso e o Pró-MG, que permitirão a todos
os Municípios mineiros ter suas estradas de acesso asfaltadas e a
plena recuperação da malha rodoviária estadual, até o final do seu
governo.

Outra importante ação nessa área é o programa Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq -, implantado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Esse programa, que vem beneficiando
centenas de Municípios mineiros, tem o objetivo de auxiliar as
Prefeituras a renovar suas frotas de ônibus, microônibus, tratores,
caminhões, motoniveladoras, retroescavadeiras e pás-carregadeiras.

Temos, por dever de justiça, de tecer os maiores elogios ao
Fundomaq, programa fundamental para que os Prefeitos mineiros
tenham condições de manter e aumentar sua infra-estrutura de
construção e de transporte.

Eu, que tive a honra de ser Prefeito de minha cidade natal, Nova
Serrana, em duas oportunidades, sei como é importante para a
administração municipal contar com máquinas e equipamentos em
boas condições para atender às demandas de seus cidadãos.

Entretanto, analisando as planilhas dos equipamentos adquiridos
pelas Prefeituras nas duas primeiras etapas do Fundomaq,
constatamos que o total de máquinas negociadas chega a 1.205,
adquiridas por 707 Municípios, o que corresponde a 82,8% dos 853
Municípios mineiros.

Percebemos, entretanto, que apenas 51 Municípios, ou seja, 5,9%,
tiveram condições de adquirir determinados equipamentos, como a
motoniveladora, a popular patrol, que os brasileiros se acostumaram a
associar à construção de estradas e à chegada do progresso nas mais
distantes regiões do País.

É importante enfatizar que os Municípios mineiros enfrentam
grandes dificuldades na manutenção de suas estradas. As chuvas
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torrenciais do começo do ano e a própria falta de recursos para sua
manutenção as tornaram, em muitos trechos, intransitáveis.

Vários Municípios mineiros, aliás, tiveram de atrasar o início do
período letivo, pois as estradas municipais, antes em precárias
condições, tornaram-se intransitáveis, não permitindo o tráfego dos
veículos que fazem o transporte escolar na zona rural.

Faço aqui um parêntese, pois o transporte escolar vem-se
constituindo grande dor de cabeça para os Prefeitos de nosso Estado.
Os elevados custos do transporte escolar estão impedindo que os
Prefeitos melhorem a qualidade do ensino nas redes municipais, pois
os recursos que deveriam ser investidos na melhoria dos salários, na
qualificação dos professores, até na merenda escolar, estão sendo
empregados no custeio do transporte dos estudantes. Nossos
Prefeitos querem proporcionar o melhor ensino possível, mas as
dificuldades se acumulam.

A título de exemplo, apresento dados referentes ao transporte
escolar de Bambuí, que bem representa os nossos demais
Municípios. Bambuí tem um gasto com a frota própria de transporte
escolar da ordem de R$539.627,46; com pagamento a terceirizados,
de R$194.380,00, totalizando R$734.007,46.

Entretanto, a Prefeitura Municipal recebeu do governo federal
apenas R$17.000,00, e do governo do Estado, R$34.000,00,
totalizando R$51.000,00, pagos em oito parcelas de R$6.375,00,
dados que nos permitem apurar um déficit anual de R$683.007,46.

Este é o grande dilema dos Prefeitos hoje: como atender demandas
crescentes com recursos escassos.

Portanto, neste cenário de dificuldades, os Prefeitos dos Municípios
de menor poder financeiro deveriam ter um tratamento diferenciado
através de um novo programa de apoio financeiro que permitisse a
realização de obras de melhoria em suas estradas vicinais, como o
encascalhamento e outros, fundamentais para que elas se
mantenham transitáveis e com segurança.

Os Prefeitos, assim, teriam mais condições de manter suas
estradas, proporcionar maior segurança no transporte, especialmente
de estudantes, e também viabilizar condições para implementar a
produção agropecuária local.
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Não se pode ignorar a total interligação e vital importância de um
programa dessa natureza, que apóie as atividades agrícolas e sociais,
especialmente as escolares, predominantemente na zona rural. Esse
novo programa seria adequado aos Municípios de menor capacidade
de endividamento, permitindo uma utilização mais efetiva de seus
recursos em áreas como a educação, a saúde e a segurança.

Ressalte-se que o problema de construção e de manutenção das
estradas municipais é ainda mais dramático nos Municípios com
grande extensão territorial e pouca capacidade de endividamento,
como é o caso do Norte e do Noroeste de Minas e dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Diante desse quadro, vejo-me na obrigação de solicitar o empenho
de nosso Governador na viabilização desse programa, para que os
Municípios de menores possibilidades financeiras possam investir em
suas estradas vicinais com recursos liberados por meio desse
programa.

Na semana passada pudemos sentir essa necessidade de perto, ao
mantermos contatos com os Prefeitos durante o encontro dos
Municípios, organizado pela Associação Mineira de Municípios - AMM.

Portanto, fica aqui nossa solicitação para que a reconhecidamente
qualificada equipe de assessores do Governador Aécio Neves se
mobilize e encontre uma forma de viabilizar esse novo programa, para
que os Municípios com menor capacidade de investimento possam
usufruir de tão importantes e necessários recursos. Muito obrigado.

Outro assunto que me traz à tribuna é a violência de Nova Serrana,
tema que será discutido na próxima sexta-feira, nesse Município, pela
Comissão de Segurança Pública, da qual tenho a honra de ser o Vice-
Presidente.

Nova Serrana tem a felicidade de ser o primeiro pólo calçadista de
Minas Gerais e o segundo do Brasil. Essa cidade cresceu muito,
passando de 10 mil habitantes, em 89, a 60 mil habitantes, após 17,
18 anos. Segundo o IBGE, até 2012 haverá mais de 100 mil
habitantes, mas a violência também está acompanhando esses
números.

Nos últimos 12 meses, mais de 21 jovens foram assassinados em
Nova Serrana. Na última sexta-feira, houve cinco assaltos à mão
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armada. Pessoas que saíram dos bancos foram seguidas por
motoqueiros e, ao chegarem em sua fábrica e residência, foram
assaltadas.

Aproveito a oportunidade para falar sobre esse assunto tão
preocupante em Nova Serrana e região. Um dos maiores problemas
de Nova Serrana é a falta do policial militar. Há 26 policiais militares
na 100ª Companhia, em que há uma comarca com três cidades -
Nova Serrana, Perdigão e Araújo -, e apenas um Delegado de Polícia
Civil, que, aliás, há muitos anos, não tira férias porque não há
substituto e a delegacia não pode ficar sem o titular. Faltam Detetives,
e a segurança de Nova Serrana está um caos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Paulo
Cesar, parabenizo-o e solidarizo-me com V. Exa. no que se refere à
questão da segurança pública, particularmente em sua região.

Sou testemunha de sua luta não somente em relação à segurança
pública, como também em relação às demais ações pelas quais V.
Exa. tem erguido a bandeira do desenvolvimento dessa região.
Coloco-me à disposição de V. Exa. para esse importante debate
acerca da segurança pública neste momento tão importante para
todos nós.

Parabenizo os Defensores Públicos. No dia 19 de maio,
comemoraremos o Dia Nacional da Defensoria Pública. Tenho a
certeza de que os parlamentares desta Casa estão buscando e
aguardando uma ação proativa o mais rápido possível. Quem sabe,
na Semana da Defensoria Pública, possamos acolher a mensagem do
Sr. Governador, fazendo jus a esses valorosos e incansáveis
Defensores Públicos de Minas Gerais!

Deixo consignada minha esperança e faço um apelo ao Deputado
Mauri Torres, Líder do Governo, que tem lutado muito por isso. Aliás,
tenho conversado bastante com o Deputado Mauri Torres, que tem
transmitido grande sentimento de gratidão aos nossos Defensores.
Ainda nesta semana, farei um pronunciamento acerca dessa questão,
mas aproveito a presença dos valorosos Defensores Públicos para
parabenizá-los. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Para finalizar meu pronunciamento, convido os Deputados
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Domingos Sávio e Antônio Júlio, votados naquela região, e todos
aqueles que têm conhecimento dessa causa para participarem da
audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira, às
9h30min, no auditório da Credinova. Esperamos contar com a
presença do Sr. Maurício Campos, Secretário de Defesa Social; e do
Cel. Hélio dos Anjos, Comandante da Polícia Militar, porque o assunto
é preocupante em todo o Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil,
mas, em Nova Serrana, os números estão acima da média. Obrigado.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, Defensores
Públicos de nosso Estado, que por 96 dias estão presentes nesta
Casa apresentando as suas reivindicações e solicitando, acima de
tudo, deferência aos seus pleitos. Todas as vezes que usarmos desta
tribuna, estaremos hipotecando total solidariedade à causa dos
senhores, por entender a importância do Defensor Público para a
população carente de Minas Gerais.

Quando nos utilizarmos de nossa fala para nos solidarizarmos, é
interessante pensarmos no papel do Defensor Público. Assim, é
preciso que os Deputados e o pessoal da imprensa procurem o local
de trabalho do Defensor para que vejam que quem recorre ao
Defensor Público é exatamente aquele cidadão que não tem meios de
pagar as custas de um processo nem de ter acesso a consultas e
informações. Por isso fica claro que esse movimento produz um
transtorno muito grande para a nossa população.

Certamente, a Defensoria Pública da minha cidade, a cidade de
Montes Claros, tem prestado um grande trabalho ao nosso Estado.
Além de me solidarizar com ela, fico triste quando vejo que, a cada
dia, aumenta a dor do povo de Minas Gerais por não ter acesso a
esse grande serviço, além da ansiedade por que tem passado o
Defensor Público para que seu pleito seja atendido.

Mais uma vez, o nosso reconhecimento, a nossa solidariedade e a
nossa esperança de que tudo será resolvido para que, no dia 19,
possamos ver novas faixas colocando fim a esse movimento tão
legítimo e importante para o nosso Estado.
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Sr. Presidente, também gostaria de fazer coro com o segundo tempo
do pronunciamento do Deputado Paulo Cesar, do meu partido, do
PDT, que falou sobre a questão da segurança pública na cidade de
Nova Serrana - e olha que Nova Serrana é uma cidade próspera e
inserida em área de grande desenvolvimento, bem próxima a Belo
Horizonte e com acesso a todas as grandes Capitais e aos grandes
centros urbanos, do Estado e do País!

O que ocorre em Nova Serrana certamente está ocorrendo em
outras cidades de Minas Gerais.

Minas Gerais é um Estado que tem relativa segurança pública, o que
é verdade, se a compararmos com a de cidades como o Rio de
Janeiro, São Paulo, as de Pernambuco e do Espírito Santo. Então
estamos relativamente bem em termos de segurança pública. Por
outro lado, se nos compararmos com nós mesmos e voltarmos a
nossa memória para bem pouco tempo atrás, veremos que a questão
da segurança pública está por ser resolvida, mesmo com todo o
esforço e com as prioridades estabelecidas pelo nosso Governador
Aécio Neves, que disse, no seu primeiro dia de governo do seu
segundo mandato, que iria privilegiar a geração de emprego e renda,
o processo de desenvolvimento e a segurança pública.

Apesar de todo o esforço do Governador, que não se pode negar,
ainda carecemos de medidas urgentes e práticas, de disponibilidade
de maiores recursos, para termos verdadeiramente uma segurança
pública que mereça ser espelho para outros Estados.

Também me refiro à segurança pública de Montes Claros, talvez a
maior cidade da metade de Minas para cima, considerando-se o
Noroeste, o Norte e o Jequitinhonha. Hoje, ela ostenta o triste “status”
de ser a 6ª cidade mais violenta do Estado. Isso é terrível. Temos uma
população pacata, ordeira e trabalhadora, mas que sofre exatamente
por morar numa cidade-pólo que, sem dúvida alguma, é referência
para a metade do Estado para cima - estou falando da metade do
Estado para cima.

O que está havendo em Montes Claros? A área de sua periferia
aumenta a cada dia, ainda não há geração de emprego e renda,
metade da população de Minas para cima e da Bahia para baixo vai
para lá. A cidade tem hoje um dos maiores índices de portadores do
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vírus da aids, porque o povo vai todo para lá. Além disso, a
prostituição prolifera a olhos vistos; há problemas com a área de
assistência, sobretudo para os jovens e trabalhadores, e com o
narcotráfico. Ficou comprovado que Montes Claros é rota de
traficantes, das pessoas que querem vender maconha, “crack” e
cocaína - situação que ocorre impunemente. Ela tem o troféu de ser a
6ª cidade mais violenta de Minas Gerais.

Estou colecionando todos os jornais diários de Montes Claros.
Quero colocar essa coleção nas mãos do Secretário de Segurança
Pública, para que ele sinta o que está havendo na minha cidade. Os
assaltos ocorrem todos os dias: há assaltos à mão armada; assalto a
jovens que querem sair da sua casa para estudar, mas não podem;
assalto de gangues - essa gangue da Savassi parece brincadeira
perto das gangues dos bairros periféricos de Montes Claros -; assaltos
seguidos de mortes. E ainda ocorrem roubos. Juntam-se a isso os
homicídios, que aumentaram mais de 100% em relação ao ano
passado.

Enfim, hoje, essa cidade é insegura. Precisamos ter nossas ações e
os nossos olhos voltados para lá. Não adianta falar da segurança na
fronteira com São Paulo, se está ocorrendo tudo isso em Montes
Claros. Até roubo a bancos, Deputado Paulo Cesar, está ocorrendo.
Na cidade, foi protagonizada a maior caçada da história de assalto a
banco de Minas Gerais. Isto dá até tema de filme: roubaram um banco
em São Romão, os ladrões fugiram para o meio do mato, houve o
deslocamento de mais de 500 policiais. A televisão fez transmissão ao
vivo. Parecia coisa de Hollywood.

As pequenas cidades estão sendo roubadas porque os bancos não
têm segurança. Portanto, a situação de segurança pública está
virando um caos na nossa cidade.

É bem verdade que o Governador Aécio Neves, sensível, construiu
o fantástico Centro de Reeducação de Menores, de Primeiro Mundo,
que dá assistência a 160 menores. Todavia, temos provavelmente dez
vezes mais menores perigosos e criminosos soltos nas ruas de
Montes Claros. O governo está construindo uma cadeia pública na
nossa cidade. Além disso, o famoso helicóptero foi deslocado para dar
assistência em Montes Claros.
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Por outro lado, há um programa que está sendo estudado há quatro
anos. O intuito é implantar o programa Olho Vivo no Centro da cidade,
onde ocorrem os maiores números de assaltos à mão armada no
comércio e nas portas dos bancos. Não raras vezes, aquele velhinho
que vai ao banco receber o seu cartãozinho, a sua aposentadoria,
que, aliás, é minúscula, anda aproximadamente 10m, 20m e já é
assaltado porque falta segurança no Centro de Montes Claros.

Quanto ao aumento do efetivo, parece que atualmente o 10º
Batalhão de Montes Claros tem 30% menos policiais militares do que
há 10 anos, quando a cidade era dez vezes menor e os problemas mil
vezes menores. Então, precisamos de efetivo. O que causa e dá
sensação e certeza de segurança é o policial militar nas nossas
esquinas e nos nossos bairros, policiando com bicicleta, a cavalo, de
motocicleta, a pé e de carro. Ele é peça fundamental para trazer
segurança ao nosso povo.

Temos a idéia de transformar o 10º Batalhão, que, aliás, já está
menor e encolheu, para disponibilizá-lo apenas para Montes Carlos e
criar mais um batalhão na região do Norte de Minas. Sempre
esbarramos nisso: não há efetivo de policiais militares. O policial
militar é imprescindível. Não é possível falar em segurança se não
houver policial preparado, equipado e bem assistido nas suas
reivindicações. Sem isso não há segurança, permanece apenas uma
segurança virtual.

O povo está preso em casa. Os estudantes de Montes Claros não
podem sair de casa à noite para estudar no colégio, mesmo que perto,
uma ou duas quadras ou 100m. A evasão escolar é muito alta porque,
se forem, são agredidos, assaltados e intimidados. Os traficantes
estão nas portas das nossas escolas vendendo maconha, “crack” e
cocaína, em vez de bala. Isso é o que está acontecendo.

Muitas pessoas vêm discutir segurança pública. Todavia, quando
indagamos: “E aí, o que será resolvido?”, não se resolve coisa
alguma, Dimas, porque não há policial militar. Precisamos dele.

Outro fato que está ocorrendo na nossa região é o êxodo rural,
conforme disse. O povo está saindo das periferias das cidades para
os grandes centros, para Montes Claros.

Na semana passada, fui convidado para acompanhar empresários
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de Alagoas que estão investindo na plantação de cana-de-açúcar em
Minas Gerais e, para isso, escolheram o Triângulo Mineiro, o Sul de
Minas e a Zona da Mata. Sabem o que está acontecendo? Em virtude
da lei florestal, eles compram terras nas regiões ricas de Minas Gerais
e a compensação da reserva ambiental está sendo no Norte. No
Triângulo, 1 hectare de terra equivale a 30 alqueires no Norte de
Minas. Lá estão fazendo reservas, comprando terras por um preço
barato. O povo as está vendendo e indo para os grandes centros.

Eu disse que o Norte de Minas será o pulmão de Minas Gerais, mas
com o estômago vazio, pois as terras estão sendo transformadas em
reserva ecológica. Com isso, o povo não está plantando arroz e feijão,
está indo para os grandes centros, para a periferia de Montes Claros,
aumentando, infelizmente, os índices de violência.

Temos de levar essa discussão à exaustão. Precisamos discutir um
programa de segurança pública para Minas Gerais, mas que seja
adaptado à região. Não podemos ter um programa único para Minas,
pois temos várias regiões em nosso Estado. Infelizmente, o Norte e o
Noroeste de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri são áreas que não
têm segurança pública, em que o policial militar não dá segurança
pública ao homem do campo, ao proprietário da pequena fazenda ou
da pequena propriedade.

Essa discussão tem de ser feita claramente, à luz da transparência e
da verdade. Não queremos Montes Claros com o título da sexta
cidade mais violenta de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Querido povo de Minas Gerais, queridos
colegas Deputados e Deputadas, servidores, imprensa, queridos
servidores da Defensoria Pública, que completam 96 dias em greve e
até hoje não foram recebidos pelo Governador Aécio Neves. Sr.
Presidente, comemoramos no último dia 13 de maio 119 anos de
edição da Lei Áurea que pôs oficialmente fim à escravidão no Brasil.
Tal data exige uma reflexão sobre a realidade em que vivem os afro-
brasileiros.

Após a edição da Lei Áurea, pouco se fez para a inserção na
sociedade dos grupos étnicos e raciais vindos da África. Assistimos,
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ainda hoje, gerações inteiras expostas a um legado de exclusão
social, que os indicadores socioeconômicos, com recorte racial e de
gênero, denunciam cotidianamente.

As últimas pesquisas do IBGE, de 2006, reafirmam a hierarquia
salarial construída ao longo do tempo, em que homens brancos têm
maior rendimento médio mensal, R$931,50, seguidos pelas mulheres
brancas, R$572,86; homens negros, R$450,70, e mulheres negras,
R$290,50.

Estudos publicados pelo BNDES no ano de 2006 mostram que,
mantida a evolução dos últimos dez anos, somente em 2081 as
mulheres deverão ter salários iguais aos dos homens. Levando em
conta o critério de raça, a mulher negra chegará a esse rendimento
em 2156.

A nação brasileira é fruto de fatos históricos como o colonialismo e o
escravismo. Aqui houve o encontro de diferentes povos e se
estruturaram relações de dominação que ainda não foram superadas.

O povo brasileiro é único e traz a marca da diversidade na sua
gênese: os povos originais, denominados pelos colonizadores
indígenas; os milhões de negros africanos trazidos da Nigéria, do
Benin, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, do Senegal e de
outros cantos daquele vasto continente, que resistiram à escravidão e
à brutal violação dos seus direitos humanos e hoje permanecem
majoritariamente no limbo da exclusão social; os brancos europeus e
seus descendentes, que atravessaram a história em sucessivas
gerações e continuam majoritariamente representados no topo da
pirâmide social, econômica e política do País.

Embora a lei estabeleça a igualdade formal entre os brasileiros, a
experiência demonstra que um enorme contingente, que traz na pele a
marca da herança africana, é relegado a planos subalternos, sofrendo
com baixos salários, más condições de moradia, educação e saúde,
violência policial, dificuldades de todo tipo para alcançar e manter
condições mínimas de emprego e reconhecimento social.

O povo brasileiro é um povo único, mas que sofre diferenças iníquas
que decorrem da cor da pele. É preciso que os desiguais sejam
tratados de forma diferenciada para que a igualdade se estabeleça:
esse é o princípio que precisa reger as políticas públicas anti-racistas,
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permitindo a promoção social e humana do enorme contingente da
população brasileira que é marginalizada pelo racismo.

O Brasil será um País verdadeiramente democrático quando libertar
a população negra e indígena das amarras do racismo, as mulheres
do jugo do machismo e quando reduzir as profundas desigualdades
sociais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Carlin,
respeito e concordo com as exposições de V. Exa. no que concerne
ao preconceito racial, à perseguição aos afro-descendentes, não digo
perseguição, mas o preconceito que existe contra esse imenso
contingente de brasileiros.

É preciso fazer um registro histórico, por isso pedi aparte. A
escravidão ocorrida no Brasil e que, de maneira infame, tratou esses
seres humanos de pele negra não é oriunda do povo brasileiro. Esse é
o registro que gostaria de fazer. O Brasil não escravizou ninguém. O
brasileiro comprou escravos, essa é a grande verdade, e os tratou
muito mal. Quem escravizava os negros africanos eram as próprias
tribos africanas. O português comprava de tribos vencedoras os
escravos feitos por essas tribos vencedoras. Como acontecia na
Grécia antiga, na Europa, após as guerras os povos derrotados eram
escravizados pelos povos vencedores, independentemente de cor de
pele. O que aconteceu é que, com a evolução histórica, a Europa, a
partir de certo momento, deixou de escravizar os derrotados em
guerras, e na África esse costume continuou. As tribos vencedoras
nas guerras escravizavam as que perdiam e as vendiam aos ingleses
e aos portugueses, e estes vinham vendê-los aqui no Brasil, que
tratou pessimamente esses filhos de Deus que chegavam aqui.

Quero fazer esse registro apenas porque, eventualmente,
escutamos que os brasileiros têm uma dívida muito grande com os
africanos. Os brasileiros não têm essa dívida, não foram eles que
escravizaram os africanos. Eles se auto-escravizaram.

É apenas esse registro. Agradeço, mas a preocupação de V. Exa. é
importantíssima, pois existe, sim, de maneira impune, um preconceito
racial e que precisa ser superado, porque essa imensa gama de
brasileiros construíram com o suor do seu rosto esse Brasil em que
hoje vivemos. Muito obrigado, Deputado Carlin.
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O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte. O ilustre patriarca
Bonifácio de Andrada já pensava de forma diferente quando, desde o
início, combateu a escravidão no Brasil. Pena que V. Exa. ainda está
um pouco defasado com esse debate. São avanços que vêm sendo
radicalmente combatidos por uma pequena elite.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - V. Exa. fala como
se eu fosse a favor da escravidão.

O Deputado Carlin Moura - De forma alguma. É só a leitura, a
interpretação do contexto histórico. Recomendo que ...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - O velho Patriarca
da Independência foi um dos precursores da Abolição no Brasil. Já na
Constituinte de 1823, ele propôs o extermínio da escravidão no Brasil,
ao qual todos nós somos favoráveis. Não vejo quem não seja. Só
estou fazendo uma correção histórica de que não foi o povo
brasileiro...

O Deputado Carlin Moura - O povo brasileiro é fruto desse processo.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Perfeitamente. O

brasileiro aceitou, tanto que compravam o escravo. Essa é uma
verdade.

O Deputado Carlin Moura - Então, o africano se auto-escravizou. Há
um contexto histórico colonialista por trás desse debate, mas é um
debate...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Perfeitamente. O
brasileiro aceitou isso, tanto assim é, que ele comprava escravos e os
utilizava como mão-de-obra servil. É o grande erro.

O Deputado Carlin Moura - A elite branca portuguesa, que, num
processo histórico-econômico, se beneficiou desse processo, meu
caro Deputado Lafayette de Andrada... É um debate que poderemos...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Mas não estou
dizendo que seja mentira. As elites brancas européias e brasileiras se
beneficiaram. Não estou, de forma alguma, opondo-me a seu
pensamento.

O Deputado Carlin Moura - Que deixou mazelas que até hoje não
foram superadas, as quais o nobre Patriarca da Independência,
Bonifácio de Andrada, já havia percebido no passado, trazendo uma
grande contribuição para a cultura brasileira pela elaboração do
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pensamento político no Brasil. Mas vamos falar do que está ocorrendo
nos dias de hoje.

As ações do governo Lula têm sido positivas, embora reconheçamos
que a política de enfrentamento do racismo deva e precise ser mais
arrojada, com maior determinação por parte do conjunto do governo.

Entre as ações realizadas ou em processo de implantação,
destacamos a criação da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial; a sanção da Lei nº 10.639, que alterou
a LDB e instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura
afro-brasileiras e africanas; as políticas de titulação das terras de
comunidades remanescentes de quilombos; o ProUni -, o avanço da
política de cotas em diversas universidades públicas federais e
estaduais, ainda que não tenhamos conseguido uma reforma
universitária que inclua a política de cotas; e as políticas de caráter
universal de combate à pobreza, como o Programa Bolsa-Família; o
Programa Luz para Todos, a criação do projeto do Fundeb e o
Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação, que devem ser
importante alavanca no segundo mandato do Presidente Lula.

Também vale aqui destacar como fator positivo a condução de
negros e negras ao primeiro escalão do governo, ainda que de
maneira tímida, e a indicação de um negro para o Supremo Tribunal
Federal.

No plano das relações internacionais, o Brasil reorientou a sua
política, priorizando as relações Sul-Sul, fortalecendo assim os laços
com a América Latina, com países africanos e com alguns países da
Ásia.

Outro fator importante nos dias atuais é a luta contra a intolerância
religiosa, especialmente no que diz respeito às religiões de matriz
africana, a exemplo do candomblé, da umbanda e até mesmo do
espiritismo, que sofrem ataques diversos de uma sociedade que foi
educada para a não-aceitação de pensamentos religiosos fora da
matriz judaico-cristã.

Além do tratamento da questão religiosa, é preciso intensificar a
atenção às comunidades negras tradicionais, ou mais precisamente,
às comunidades remanescentes de quilombos. Concedo aparte ao
nobre Deputado Almir Paraca.
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O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e fazer
coro com o reconhecimento das ações do governo Lula, que tiram da
invisibilidade as comunidades negras e todo esse campo do racismo e
do preconceito na história nacional. Aproveitando a visita do Papa ao
Brasil, a exemplo do que o Papa João Paulo II fez, ao reconhecer os
erros históricos da Igreja, pedindo desculpas àqueles descendentes
dos povos atingidos por esses erros da Igreja, o Presidente Lula
também reconhece a dívida histórica do povo brasileiro com os
negros, que foram fundamentais para a construção deste país e da
riqueza nacional. Aqui, em Minas Gerais, Carlin, você sabe bem,
temos cadastrados mais de 500 comunidades quilombolas, uma
expressão que passou a ser usual a partir das ações do governo Lula.
Na sua grande maioria, são comunidades negras rurais, comunidades
que preservam comportamentos e tradições coletivas, distintas,
portanto, das usuais, que têm um componente concorrencial muito
forte, comunidades que vivem em situações de grande dificuldade. No
Norte de Minas, temos uma relação próxima de um grande quilombo
que alcança oito Municípios, o Quilombo do Gurutuba. Só indo lá para
se certificar de quão abandonadas estão essas comunidades neste
nosso país. Portanto quero me somar ao nobre Deputado,
parabenizando-o por sua atuação brilhante nesta Casa, e fazer coro
com V. Exa. quanto à necessidade de avançarmos nessas ações e
nessas políticas que vêm resgatar a dívida social do Brasil com as
comunidades negras. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Almir
Paraca.

Preocupação maior deve recair sobre a juventude negra, que é a
principal vítima da violência policial, do aliciamento promovido pelo
tráfico, da falta de oportunidade de acesso ao emprego, da falta de
oportunidades educacionais, da gravidez precoce e dos graves
problemas enfrentados pelos jovens em nossa sociedade.

A elite branca, que não aprendeu a lição de compartilhar a riqueza,
movimenta-se no Congresso para reduzir a maioridade penal. Isto
posto, significará a consagração da violência do Estado contra os
jovens negros e pobres.
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Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nos dias atuais,
torna-se mais do que urgente, na linguagem utilizada pelo ilustre e
saudoso Prof. Florestan Fernandes, promovermos a segunda
abolição: a abolição social.

Essa é uma homenagem a todos os afro-brasileiros, que
construíram o Brasil. O negro africano é o primeiro operário que o
Brasil teve, é o símbolo maior da classe operária brasileira, pois
construiu este país e o transformou em uma grande nação. Hoje,
nossa nação está em débito com essa parcela significativa de seu
povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do

art. 82 do Regimento Interno e tendo em vista as indicações contidas
em acordo de Líderes, designa os membros das comissões
permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no §
1º do art. 204, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a
Subseção II da Seção IV do Capítulo I do Título VII do Diploma
Procedimental, as quais reger-se-ão pelas normas complementares
constantes desta decisão.

Pela Comissão de Administração Pública: Deputados Elmiro
Nascimento (DEM) e Ademir Lucas (BSD); pela Comissão de
Assuntos Municipais: Deputados Weliton Prado (PT) e Ronaldo
Magalhães (BSD); pela Comissão de Justiça: Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (BSD) e Gilberto Abramo (PMDB); pela Comissão de
Cultura: Deputada Gláucia Brandão (BSD) e Deputado Dimas Fabiano
(PP); pela Comissão de Defesa do Consumidor: Deputados Délio
Malheiros (PV) e Carlos Pimenta (PDT); pela Comissão de Direitos



861

Humanos: Deputados Durval Ângelo(PT) e Luiz Tadeu Leite (PMDB);
pela Comissão de Educação: Deputado Deiró Marra (BSD) e
Deputada Maria Lúcia Mendonça (DEM); pela Comissão de Meio
Ambiente: Deputados Sávio Souza Cruz (PMDB) e Fábio Avelar
(BSD); pela Comissão de Participação Popular: Deputados André
Quintão (PT) e Eros Biondini (BSD); pela Comissão de Política
Agropecuária: Deputados Padre João (PT) e Getúlio Neiva (PMDB);
pela Comissão de Saúde: Deputados Carlos Mosconi (BSD) e Hely
Tarqüínio (PV); pela Comissão de Segurança Pública: Deputados
Sargento Rodrigues (PDT) e Paulo Cesar (PDT); pela Comissão do
Trabalho: Deputadas Rosângela Reis (PV) e Elisa Costa (PT); pela
Comissão de Transporte: Deputados Gustavo Valadares (DEM) e
Juninho Araújo (BSD); pela Comissão de Turismo: Deputados
Vanderlei Miranda (PMDB) e Bráulio Braz (BSD); pela Comissão de
Fiscalização Financeira: Deputados Zé Maia (BSD), Jayro Lessa
(DEM), Lafayette de Andrada (BSD), Antônio Júlio (PMDB), Deputada
Elisa Costa (PT), Deputados Agostinho Patrús Filho (PV) e Sebastião
Helvécio (PDT).

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o §
1º do art. 204 do Regimento Interno:

1 - Os membros designados nesta Decisão poderão participar da
discussão e votação do parecer, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com direito a voz e voto.

2 - Os membros referidos no item 1 terão direito a voto, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relativamente
apenas às matérias abrangidas pela competência das comissões por
eles representadas.

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior,
o Líder de Bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira um substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com
representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de
discutir os projetos a que se refere esta Decisão.

5 - O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será
o da maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira.

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão
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de Fiscalização Financeira 24 horas após o término do prazo de
apresentação de emendas.

7 - As emendas serão entregues na Gerência-Geral de Apoio às
Comissões, no prazo regimental.

Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, 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 a anexação do Projeto
de Lei nº 898/2007 ao Projeto de Lei nº 58/2007.

Sendo assim, a Presidência encaminha o Projeto de Lei nº 898/2007
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.

Mesa da Assembléia, 15 de maio 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 1.020/2007, do Deputado
André Quintão, ao Projeto de Lei nº 16/2007, do Deputado Eros
Biondini, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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
560/2007, 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 pela Comissão de Política
Agropecuária - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 10/5/2007, do
Requerimento nº 457/2007, do Deputado Inácio Franco; e pelos
Deputados Gil Pereira - informando sua renúncia como membro
efetivo da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se.), e Luiz
Humberto Carneiro (2) - indicando o Deputado Neider Moreira para
membro efetivo da Comissão de Justiça, na vaga do Deputado Gil
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Pereira, e indicando a Deputada Gláucia Brandão para membro
suplente da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental ou Autismo, na vaga do Deputado João Leite
(Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem nº 39/2007,

do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação das
Emendas nºs 17 a 21 ao Projeto de Lei nº 929/2007. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento contido na Mensagem nº 40/2007, do Governador do
Estado, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.540/2006. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a
retirada de tramitação da Emenda nº 8 ao Projeto de Lei nº 929/2007.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 105/2007. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 126/2007. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 561/2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.357/2004. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.446/2005. A Presidência
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defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.447/2005. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.575/2005. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando que o
Projeto de Lei nº 458/2007 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Saúde perdeu o prazo
para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno,

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei nº 929/2007 por não estarem preenchido os
pressupostos processuais para a sua apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, não poderia deixar de

registrar minha visita a nossa querida Nova Lima, no sábado último.
Lá estive ao lado do querido Prefeito Carlinhos Rodrigues, na
inauguração de uma importante obra que liga o Município a Belo
Horizonte, que é a trincheira das seis pistas. Uma obra fundamental
para Nova Lima, fruto de um trabalho sério e competente do Prefeito,
com custo de R$11.000.000,00. Os investimentos foram do próprio
Município. A obra é importante para aquele corredor de progresso que
é a região do Belvedere, Nova Lima, aglutinando e atraindo uma
grande quantidade de empresas, escritórios, hospitais, moradias e
condomínios, mostrando que o Prefeito está no caminho certo.
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Com a obra, verificamos o grande plano de investimento de Nova
Lima, com o início da revitalização da Alameda da Serra e com a
construção das estações de tratamento de esgoto do Vale do Sereno
e uma série de investimento sociais no Município. Lá, demonstramos
ao nosso querido Prefeito nossa solidariedade. O povo de Nova Lima
tem um grande Prefeito, que tem mostrado que, com competência,
amplitude política e diálogo, é possível fazer uma grande gestão. Ele
está em sintonia com o Presidente Lula que tem para o País o Plano
de Aceleração do Crescimento. O Prefeito Carlinhos Rodrigues está
no mesmo ritmo com muita obra, investimento e diálogo. Parabenizo o
povo de Nova Lima e também ao grande Prefeito do Município. E
gostaria de pedir ao nosso grande Prefeito Fernando Pimentel - e
tenho certeza de que o fará - que faça sua parte agora, a parte do
lado de cá da fronteira de Nova Lima, a parte do lado do BH
Shopping. Pela competência do Prefeito Pimentel, com certeza fará a
parte que compete a Belo Horizonte, porque aquela região merece,
assim como o povo, a população, os empresários e os comerciantes.
Parabenizo o grande Prefeito do PT, nosso grande aliado, Carlinhos
Rodrigues. Obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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 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 123/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 409/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural. A Comissão de Política Agropecuária opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
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salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 409/2007 na
forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 320/2007, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Ritápolis 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 456/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Rio Pardo de Minas. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 456/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa em que solicita
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 José Henrique,
colega da Cipe Rio Doce, Deputados presentes no Plenário, TV
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Assembléia, público que nos assiste, comunidade de Minas Gerais,
quero abordar uma questão que, no nosso entendimento, deve ser
objeto de preocupação do governo de Minas e do Governador Aécio
Neves. Refiro-me à situação dos servidores de Minas Gerais.

Primeiramente, registro a presença constante, permanente, corajosa
e disciplinada da Defensoria Pública. Parabenizo-os pelo seu dia, 19
de maio.

Registro o compromisso da Bancada do PT, com o apoio do PCdoB,
para que as negociações garantam a dignidade da Defensoria Pública
em Minas Gerais e principalmente o atendimento a nossa população
mais pobre.

A greve da Defensoria Pública está próxima dos 100 dias, o que nos
faz pensar que o governo de Minas tem muitas dificuldades de pensar
as questões dos servidores de Minas Gerais. Depois de 96 dias de
greve, deveria ser dada mais atenção à Defensoria Pública, mas o
que vemos é uma dificuldade de negociação, de compreender a
dignidade do trabalho. O Estado de Minas Gerais, sob a coordenação
do atual Governador, precisa ter mais sensibilidade em relação ao
conjunto das nossas categorias.

A Polícia Civil já está em greve há vários dias porque, ao longo
desses anos, as suas reivindicações também não foram atendidas.
São reivindicações históricas do conjunto das Polícias Civil e Militar,
do Corpo de Bombeiros e dos Agentes Penitenciários.

O projeto que chegou a esta Casa será objeto de estudo em reunião
da Comissão de Administração Pública, às 16 horas, que analisará as
emendas. Sentimos que ainda não houve o avanço esperado nesta
Casa Legislativa: um posicionamento mais sensível do Governador e
do governo de Minas. Queremos reconhecer o difícil trabalho exercido
pelas polícias de Minas Gerais e também a necessidade de a
categoria ter melhores salários, só assim terá mais dignidade no seu
trabalho. A segurança pública no Estado de Minas Gerais é questão
muito delicada.

Temos conversado com os Detetives, com os setores que operam a
segurança pública, com o gabinete integrado, com o sindicato dos
policiais civis, o Sindipol, e percebemos que o reconhecimento do
trabalho da categoria está muito longe de acontecer com esse valor
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apresentado de reajuste, ou, pelo menos, de recomposição da
inflação dos últimos anos: 10% a partir de 1º/9/2007, mais 10% em
2008 e mais 10% em 2009, o que soma 33%.

Sabemos que a luta e o trabalho da categoria são muito maiores do
que esse reajuste. Quero lembrar aqui os Deputados Sargento
Rodrigues e Weliton Prado, que estão participando ativamente dessa
luta apresentando emendas para que haja, de fato, um avanço do
governo em relação a tema tão importante.

Deputado Sargento Rodrigues, apresentamos uma emenda que
considera o 1º de maio como data-base de todas as categorias dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, não só os da
segurança pública e os da defesa social.

Temos de reconhecer que, diante do nada que até então havia sido
oferecido às demais categorias, houve avanço, mas temos de dizer
que esse valor ainda está longe do que realmente merecem os nossos
policiais civis e militares, o Corpo de Bombeiros e os Agentes
Penitenciários.

Declaramos o nosso apoio à manifestação realizada hoje em todo o
Estado de Minas Gerais. Ela aconteceu aqui em Belo Horizonte, na
minha cidade, Governador Valadares, e em tantas outras. Trata-se de
uma manifestação legítima, pública, dos policiais que estão em greve
reivindicando muito mais do que o oferecido pelo Governador de
Minas Gerais.

Em um Estado com a segunda maior arrecadação de ICMS do País,
o salário dos servidores, especialmente da Polícia Civil, encontra-se
na 16ª posição do Brasil.

Deputado Sargento Rodrigues, recebemos um contracheque de
servidor da Polícia Civil em que é demonstrado claramente seu
salário-base, a remuneração básica de um servidor que opera na
Polícia Civil. De fato, o vencimento básico está menor que o salário
mínimo para alguns que atuam na parte mais operacional da Polícia
Civil - não os que estão nas ruas -, especialmente aqueles que
trabalham no serviço de auxiliar da Polícia Civil.

Quero registrar também que é preciso uma sensibilidade maior do
governo de Minas com as demais categorias. Há necessidade de se
olhar para todas as categorias do funcionalismo público de Minas
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Gerais, até porque todas são solidárias. Os servidores da defesa
social e da segurança pública também se integraram, formando um
conjunto de servidores que apresentam propostas muito concretas.
Não dá para haver atendimento de saúde ao servidor na situação em
que se encontra o Ipsemg. É preciso olhar também para a educação.
Os servidores do meio ambiente estão fazendo reivindicações, além
das outras categorias.

Após a votação que faremos em relação à remuneração dos
policiais civis e militares, queremos também a sinalização do governo
de Minas para as demais categorias que se manifestam e já estão
fazendo paralisações. O Estado de Minas Gerais, considerado o que
mais arrecada no País - ICMS e impostos -, faz a renúncia fiscal de
um grande número de empresas, o que pode prejudicar os salários
dos servidores. Deixamos o registro da necessidade de se olhar para
todo o funcionalismo.

Desejamos que, na reunião da Comissão de Administração Pública,
a qual acontecerá agora, haja o compromisso de atender às emendas
apresentadas pelo conjunto de Deputados desta Casa Legislativa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Primeiro, quero
parabenizar V. Exa. por sua postura serena e tranqüila, trazendo um
tema com o qual só não digo que estamos calejados porque a mim
não é permitido usar essa palavra, pois tenho o dever de fazer
cobranças ao Governador, com todas as forças, dentro do limite da
minha atuação. Parabéns pelas considerações! Realmente os
servidores da segurança pública vêm passando por uma luta salarial,
que estamos acompanhando de perto.

Da minha parte, tenho feito todas as tratativas com o governo para
sensibilizar o Governador, a fim de que ele aperfeiçoe a proposta. Da
forma como ela chegou - com um índice de três parcelas de 10%, uma
incidindo sobre a outra, e totalizando 33% -, não atende nem no índice
nem nas datas. Há dois fatores que devemos destacar: o índice, que
não foi o que o servidor esperava - nem a Polícia Civil, nem a Polícia
Militar nem o Corpo de Bombeiros nem os Agentes Penitenciários -, e
as datas. As Secretarias de Planejamento e de Fazenda erraram
amargamente ao assessorar o Governador nesse sentido, definindo a
primeira parcela para setembro e a ser recebida em outubro. No
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imaginário do servidor, não houve aumento, parece que nada foi dado.
Estamos acompanhando isso de perto. V. Exa. apresentou uma

emenda semelhante à deste Deputado, só que um pouco mais ampla,
para fixar a data-base. Estamos acompanhando até mesmo com a
vontade já determinada no Projeto de Lei nº 3.669, do ano passado,
que criava a política remuneratória, e que, desta tribuna, não
permitimos que fosse adiante porque engessava todo o funcionalismo
no que diz respeito à concessão de reajuste.

Além disso, dependia de vencermos uma série de obstáculos no
tocante à arrecadação estadual. Por isso o governo recuou.

Neste momento, estamos com o Projeto de Lei nº 929, de autoria do
Governador, o qual não atende nesses aspectos. V. Exa tem
acompanhado e ajudado este Deputado, até com a Emenda nº 2.
Outros Deputados da base do governo também nos ajudaram, como
relatores nas Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Esperamos o apoio dos Deputados hoje, às 20 horas, quando o
projeto for votado. Quero contar com o apoio de V. Exa., como sempre
tenho feito. Seu apoio, como Líder da Bancada do PT, é
importantíssimo para a somatória de esforços. O Governador precisa
ter a sensibilidade de ceder um pouco mais para que, do outro lado,
haja um pouco de avanço e possamos aperfeiçoar o projeto.

Ainda continuo lutando, e lutarei até o último minuto, utilizando-me
de tudo aquilo que o Regimento dispõe a favor dos Deputados. Assim
farei às 20 horas. Já fizemos, pelo nosso “site”, convite a todos os
policiais civis e militares, bombeiros e Agentes Penitenciários.
Esperamos que compareçam a esta Casa hoje, à noite, quando
votaremos o projeto e as emendas.

Deputada Elisa Costa, quero contar com o seu auxílio, para que
peça destaque das emendas de interesse de V. Exa. Também
solicitaremos que nosso Líder destaque pelo menos duas emendas,
como o Regimento preceitua.

Conto com o apoio da bancada de V. Exa. Precisamos fazer com
que haja diálogo e com que o governo ceda para que possamos ter a
tranqüilidade de ver a segurança pública retornar ao seu trabalho, em
especial os policiais civis, que estão exercendo, como disse V. Exa.,
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um direito constitucional, legítimo, democrático, e têm o nosso apoio.
Estamos cumprindo o nosso papel como representante político,

fazendo a intervenção política, a negociação política. Conto com V.
Exa. e, mais uma vez, cumprimento-a.

Obviamente haverá ganhos também para os demais servidores. A
partir do momento que esse projeto for votado, os demais servidores
públicos do Estado contarão com o nosso apoio em suas
reivindicações, que chegarão a esta Casa.

Muito obrigado, parabenizo V. Exa. pela serenidade e
responsabilidade com que está conduzindo o assunto.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Sargento Rodrigues.
Queria apenas terminar esse tema dizendo que as falas que estão

sendo feitas pelo governo do Estado e pela Secretária de
Planejamento é quanto à ausência de recursos para aumentar a folha
de pagamento, aperfeiçoar a política de pessoal.

Houve 73,55% de gratificação para cargos em comissão, e mais de
500 cargos foram criados, neste ano, por leis delegadas, além de
redução muito grande de renúncia fiscal, o que prejudica
profundamente na hora das discussões relativas a gasto de pessoal,
às receitas e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando há uma
renúncia fiscal, por se tratar de uma redução brutal de receita, há
dificuldades de melhor avaliação sobre o que Minas Gerais pode
oferecer a seus servidores.

Há essa avaliação de que política de pessoal é gasto. Política de
pessoal é investimento, porque estamos tratando com seres humanos,
que prestam serviços nas políticas públicas mais importantes para a
população. O governo fala em redução de gastos com a máquina
pública, para aumentar gastos com o cidadão. Em nosso
entendimento, a máquina pública de fato tem de oferecer um serviço
de qualidade a seus cidadãos, mas por meio de seus servidores. Para
oferecer um bom serviço, são necessárias boas políticas,
especialmente nas áreas da segurança, da defensoria pública, da
saúde, da educação, e no que se refere às questões ambientais. Ou
seja, é preciso que haja dignidade no trabalho, reconhecimento dos
servidores e auto-estima para todas as categorias de Minas.

É claro que respeitamos e temos a certeza de que a forma como os
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servidores estão se manifestando é legítima. Todas as categorias têm-
se manifestado, mas têm sido muito pouco ouvidas.

Queremos deixar o registro de que o governo de Minas Gerais, em
relação aos outros Estados, precisa dar exemplo com as suas
categorias. Especialmente nas políticas sociais, que devem chegar
diretamente para mudar a vida da nossa população na área da
assistência, especialmente na área da educação.

Queremos registrar também que hoje, 15/5/2007, é Dia do
Assistente Social. Damos os parabéns aos assistentes sociais de
Minas Gerais e do Brasil pelo seu dia. A categoria dos assistentes
sociais é extremamente importante, como os advogados da
Defensoria Pública, que prestam um serviço muito importante ao
Estado, na iniciativa privada ou nas empresas, mas especialmente no
serviço público, principalmente nas escolas e na implantação do
Sistema Único da Assistência Social - Suas -, hoje já se consolidando
no Brasil e em Minas Gerais.

Agradeço a todos os assistentes sociais que nos ajudam a ver o
mundo de uma maneira diferente, porque têm a sua prioridade no ser
humano e o olham em sua integridade e inteireza. Eles olham o ser
humano sem preconceitos nem discriminações. Prestam um serviço
verdadeiramente de proteção social e de política social combatendo o
clientelismo, as práticas políticas conservadoras e vendo as políticas
públicas, especialmente na área da assistência, como políticas de
promoção e de proteção do ser humano.

Parabenizo a todos e todas assistentes sociais, categoria tão
importante no Estado de Minas Gerais, hoje se consolidando depois
do SUS, do Suas, como uma política que vem diretamente atender os
cidadãos e as cidadãs, de fato resgatando sua dignidade como seres
humanos e principalmente combatendo as políticas clientelistas que
historicamente dominaram setores da política e também em relação a
própria cidadania. Os assistentes sociais fazem avançar a cidadania
em Minas e no Brasil.

Por uma política digna para os servidores, deixamos aqui, mais uma
vez, o nosso recado ao Governador e ao governo de Minas. Vamos
olhar com atenção para os servidores públicos, porque, de fato, a
manifestação será hoje, em nosso entendimento, uma das maiores
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manifestações que os servidores farão no Estado de Minas Gerais.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado
Lafayette de Andrada. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Lafayette
de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, subo
a esta tribuna para trazer algumas reflexões sobre o projeto em curso
que concede reajuste aos servidores da área da segurança pública.
Fui o relator desse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira. O
projeto original veio do governo, concedendo aos servidores da
segurança pública um reajuste de 33%, divididos em três anos.

Serão concedidos 10% de reajuste no mês de setembro deste ano,
10% em setembro do próximo ano e 10% em setembro do ano
seguinte. O reajuste dado para o setor de segurança pública pelo
governo Aécio, desde 2004, somado até o ano de 2009, último ano
em que serão concedidos 10%, será de 77,5%. Esse é o reajuste que
o governo Aécio deu ao setor da segurança pública em todo o seu
mandato. No primeiro ano de governo, em 2003, ele não concedeu
reajuste nenhum, pois foi o ano do “choque de gestão”, já que
assumira um Estado em situação financeira difícil. Após ajeitar as
finanças do Estado, em 2004, concedeu um reajuste de 6%; em 2005,
4%; em 2006, 10%; em 2007, está propondo 10%; em 2008, 10%; e,
em 2009, 10%, perfazendo um total de 77,5%.

Sr. Presidente, registro que essa é uma realidade dos servidores de
Minas Gerais. Desconheço um Estado da República Federativa do
Brasil, uma unidade federativa que tenha dado reajuste nesse índice
para seus servidores da área de segurança. Estou falando de
servidores públicos. Se analisarmos o mundo da atividade privada,
constataremos que a realidade é muito pior. É difícil encontrar uma
categoria que consegue, no ano, o reajuste para reposição da
inflação, que está em torno de 3% ao ano. Essa que é a grande
verdade.
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Recentemente, fui a um banco abrir uma conta e percebi que a
Gerente estava tristonha e aborrecida, pois o banco havia sido
comprado, incorporado por outro, e disseram que, se ela quisesse
continuar trabalhando lá, receberia a metade de seu salário; caso
contrário, boa viagem. Essa é a realidade lá fora, enquanto o governo
de Minas Gerais está dando 10% para o servidor da área de
segurança.

Ouvi de alguns colegas e até mesmo de representantes de
associações da polícia: “Ora, para os servidores que têm cargo
comissionado, para Secretário de Estado, o governo de Minas deu um
aumento de 19%, e está se negando a dar um aumento maior para a
segurança pública.”

É preciso esclarecer a verdade dos fatos. É verdade, sim, que o
governo de Minas deu 19% para os Secretários. Aliás, foi o único
aumento que ocorreu desde que o Governador Aécio Neves tomou
posse, em 2003. Para a segurança pública, o aumento foi de 6% em
2004, 10% em 2005, 4% em 2006, 10% em 2007, 10% em 2008, 10%
em 2009, perfazendo um total de 77,5%.

Apresentarei alguns dados importantes, para que as pessoas
possam refletir sobre quanto o governo de Minas investiu na
segurança pública. No ano de 2003, o governo do Estado investiu
R$32.000.000,00 na defesa social, enquanto o governo federal
investiu R$15.000.000,00, ou seja, a metade. No ano de 2004, o
governo federal investiu R$15.000.000,00 na segurança pública de
Minas Gerais, enquanto o governo de Minas investiu
R$71.000.000,00. Em 2005, o governo federal novamente investiu
R$15.000.000,00 na segurança pública de Minas, enquanto o governo
de Minas Gerais investiu R$217.000.000,00. Em 2006, o governo
federal diminuiu o investimento para R$8.000.000,00 em Minas
Gerais, enquanto Minas Gerais investiu R$247.000.000,00 na
segurança pública. Em 2007, o Orçamento do Estado prevê
R$215.000.000,00 para a área de segurança pública, enquanto o
governo federal prevê R$1.600.000,00.

De 2003 até 2007, enquanto o governo federal investiu
R$57.000.000,00 na segurança em Minas, Minas Gerais investiu
R$784.000.000,00. Essa é a grande verdade de Minas em relação à
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sua segurança pública.
Tenho aqui alguns dados importantes para conhecimento do

cidadão mineiro. Ainda nesse período, o governo de Minas adquiriu
4.700 viaturas para a segurança pública, ou seja, para as Polícias Civil
e Militar e para os Bombeiros. Hoje a frota do governo de Minas passa
de 11.600 veículos. Essa é a nossa realidade em relação ao setor de
segurança pública.

O governo de Minas investiu R$112.000.000,00 em penitenciárias e
presídios. De 2003 a 2006, foram criadas 11 penitenciárias e 12
presídios, com a criação de 11 mil vagas. Essa é a realidade do
investimento do governo de Minas no setor da segurança pública.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui fazer essa
manifestação, porque estamos no transcurso da votação do projeto de
lei que concede o reajuste ao servidor da segurança. Não é aquilo que
se deseja nem o melhor, mas é o que o governo pode dar. Desafio a
me apresentarem aqui um outro governo que tenha dado mais do que
o governo de Minas deu para o setor da segurança pública.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, de maneira muito
tranqüila, dizer que o Deputado Sargento Rodrigues tem sido um
grande defensor dos policiais nessa discussão. Fui o relator do projeto
do Governador, na Comissão de Fiscalização, e acolhemos a emenda
do Deputado Sargento Rodrigues, uma emenda plausível, que coube
a ele discutir e negociar, para que fosse antecipado o pagamento
desse reajuste do mês de setembro para o mês de maio.

Como relator, acolhi a referida emenda, e os técnicos do governo de
Minas, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda
estão fazendo os cálculos para ver se é possível antecipar esse
pagamento. Na verdade, eles estão achando difícil porque o impacto
desse aumento na folha de pagamento do governo de Minas é de
mais de R$1.000.000.000,00. Para os senhores terem uma idéia, o
que Minas gasta com o seu servidor público, ou seja, com toda a folha
do servidor público do Estado de Minas Gerais, no ano, é algo em
torno de R$9.000.000.000,00. Essa é a folha do governo de Minas.

Somente esse aumento que está sendo dado para a segurança
pública vai gerar um impacto de R$1.000.000.000,00, ou seja, mais de
10% das contas do Estado. É um impacto muito forte para ser
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absorvido pelo Tesouro de Minas Gerais. De modo que, talvez, não
seja possível, embora os técnicos estejam fazendo um enorme
esforço, para antecipar esse pagamento para o mês de maio. O que já
está garantido é o aumento para o mês de setembro, mas, para o mês
de maio, há apenas um esforço resultante da emenda do Deputado
Sargento Rodrigues. Emenda essa que já foi acolhida.

Os técnicos do Tesouro ainda não deram uma sinalização positiva
de que realmente acontecerá essa antecipação.

O Deputado Sargento Rodrigues tem sido um leão nessa
negociação. Feliz aquela categoria que tem um representante da
altura do Deputado Sargento Rodrigues para defender os seus
interesses. O Deputado Sargento Rodrigues tem-se reunido com as
Lideranças do governo, com os Secretários de Fazenda, de
Planejamento, o Secretário Anastasia, e com o Secretário de
Governo, Danilo de Castro, para tentar o que há de melhor para a
categoria dos servidores da segurança pública de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Estava em meu gabinete,
fazendo um atendimento, quando pude ouvir parte do pronunciamento
de V. Exa.

Estou aqui para participar deste debate e para cumprimentá-lo. Os
dados que V. Exa. traz aqui referem-se a orçamentos executados,
recursos aplicados pelos governos estadual e federal.

Fico muito triste quando percebo que, na visão do governo federal, a
segurança pública é um balão-de-ensaio muito grande.

O Deputado Lafayette de Andrada - O governo contingencia
recursos da segurança pública.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Ele contingencia recursos
e só funciona sob pressão. Quando pipocam tiros dos fuzis AR-15 no
Rio de Janeiro, manda a Guarda Nacional ou a Polícia Federal para
lá. Por algum tempo, ficam ali pessoas que não têm nenhum “know-
how” ou experiência, dando a sensação de segurança, mas, logo
após, quando a imprensa diminui um pouco o clima, o pessoal vai
embora, e tudo volta a ser como antes.

Fiz um cálculo aproximado de quanto o governo federal aplicou no
Estado de São Paulo, por meio do Fundo Nacional de Segurança
Pública. Na verdade, eles acham que Minas não precisa ter
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aplicações nessa área. Estamos vendo a população contribuindo, as
pessoas têm pagado a taxa de segurança pública que foi instituída. O
povo sente realmente que o governo tem procurado fazer um bom
trabalho, mas é necessário contarmos com o mesmo tipo de auxílio
dos outros Estados. Não é justo o que estão fazendo com Minas
Gerais. Quando se fala em segurança pública, os números
impressionam.

Fiz um pronunciamento anteriormente e mostrei a escalada da
violência na minha cidade, Montes Claros, cujo povo é ordeiro, pacato,
bom e trabalhador, mas não está acostumado com a violência. Vemos
hoje uma população acuada dentro de suas casas. Bandidos estão
fazendo assaltos de motocicleta, colocando revólver na cabeça dos
comerciantes. Não há segurança alguma. Portanto, precisamos
rediscutir esse tema.

Disse que o governo investiu muito. O centro de educação do menor
foi implantado pelo Governador Aécio Neves. Além disso, está sendo
construída a cadeia pública, orçada em mais de R$6.000.000,00, com
capacidade para 450 detentos. E isso não é obrigação do governo do
Estado. Todos esses passos estão sendo dados, mas precisamos de
ajuda.

Dizem que o governo federal é responsável pelos crimes federais,
como os relacionados ao tráfico de drogas. Mas nada está sendo feito,
está tudo do mesmo jeito. Estamos vendo a apreensão de toneladas e
toneladas de maconha, “crack”, heroína, “ecstasy” e todas as outras
drogas.

Portanto, é necessário fazermos pressão. A segurança pública é
hoje a reivindicação número 1 do povo. Graças a Deus, a saúde
melhorou muito, assim como a educação. Quando se pergunta às
pessoas o que consideram o mais importante, dizem que é a
segurança pública, o direito de ir e vir, das nossas filhas poderem
freqüentar as aulas à noite. Não temos isso hoje.

Quero parabenizar V. Exa. e manifestar minha concordância com o
que disse a respeito do Sargento Rodrigues, Deputado valoroso do
meu partido e com o qual convivo há nove anos. Logo que assumiu
seu mandato, obteve vitórias fantásticas para o policial militar, o que é
muito importante. Esta Casa tem valorizado essa categoria e cumprido



878

o seu papel. O que precisa é haver um esforço comum, um trabalho
maior para oferecer segurança ao nosso povo.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao governo do
Estado, a fim de que haja mais concursos para a Polícia Militar.
Escutei hoje, pelo noticiário, que talvez o número de vagas nas
penitenciárias seja aumentado. Porém, quem certamente traz
tranqüilidade ao povo é o policial militar.

Se estamos no meio da rua e há uma dupla de policial militar por
perto, libertamos o nosso espírito de cidadania e fazemos o que temos
de fazer, sem temor nem nada. Por outro lado, se estamos andando
nas ruas e não vemos um policial militar, começamos a olhar de lado,
com medo de ser assaltados; e as mulheres, de terem a bolsa
roubada.

Então, fica aqui o nosso apelo. Após este momento, lutaremos muito
para efetivamente saber o que podemos fazer com a contribuição da
Assembléia. V. Exa. está de parabéns por ter acatado a emenda,
antecipando a data de reajuste. Hoje, se for preciso, defenderemos
essa emenda. Lafayette, muitas vezes o técnico diz: “Não, não pode”.
O técnico é treinado e condicionado a dizer: “Não, não pode. Impacta
não sei o quê”. Quando dizem a palavra “impacta” perto de mim, até
corro. Não existe isso. O governo sabe que os militares têm realizado
um bom trabalho e precisam desse reajuste, da casa própria e dos
equipamentos de segurança. Se eles próprios não têm o conforto da
segurança, como poderão trazer segurança para as outras pessoas.
Lutaremos muito.

Nós, do PDT, apoiamos as reivindicações do Deputado Sargento
Rodrigues. Antecipadamente digo que estaremos presentes apoiando
todas as emendas apresentadas por ele, solicitando-lhe que
cheguemos a um denominador comum o mais rápido possível, para, a
partir daí, começarmos a discutir à exaustão o Plano de Segurança
Pública para o nosso Estado. Aliás, não só um plano, porque o que é
bom para a sua Barbacena não quer dizer que seja bom para Montes
Claros. Estamos vivendo em regiões com realidades e problemas
diferentes. Infelizmente, fui obrigado hoje a anunciar que Montes
Claros ostenta o triste troféu de 6ª cidade mais violenta de Minas
Gerais. Isso faz doer muito o nosso coração. Muito obrigado.
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O Deputado Lafayette de Andrada - Agradeço o aparte ao Deputado
Carlos Pimenta, sempre atento às questões que interessam ao povo
de Minas Gerais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizia que Minas dá ao seu servidor
o que pode. O que pode aprimorar e melhorar a segurança em Minas
Gerais são os investimentos. Faço questão de ressaltar um disparate.
O governo federal, a cada ano, vem diminuindo seus investimentos na
área de segurança pública em Minas Gerais: em 2005, investiu
R$15.000.000,00 no Estado; em 2006, baixou para R$8.000.000,00;
e, em 2007, estão previstos R$1.500.000,00, enquanto Minas Gerais
vem gastando R$245.000.000,00 nessa área.

Finalizando, quero trazer mais uma reflexão. O governo federal fez
uma pactuação com o governo de Minas referente à dívida do governo
de Minas com a União. Essa pactuação foi feita em 1997, quando os
índices de inflação eram altíssimos. Estávamos no governo de
Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo. Na época, o governo
federal fez uma repactuação com todos os Estados, a fim de aliviá-los
do pagamento da dívida que contraíram com ele. Foram repactuados
juros, que, na época, eram baixíssimos e extremamente benéficos
para os Estados, de 6% ao ano mais IGPM. Atualmente, a inflação
anual está girando em torno de 3%.

Desde o início do governo Lula, o governo federal se recusa a
refazer esse cálculo, a repactuar com o governo dos Estados. Minas
Gerais, além de vários outros Estados, tinha feito um acordo com o
governo federal para aliviar e diminuir o sufoco. Todavia, hoje, por
conta desse mesmo acordo, Minas está pagando 6% mais o IGPM,
enquanto a inflação é de 3%. Quer dizer, aquele acordo, que era para
aliviar e beneficiar, está sufocando e oprimindo os Estados. Como o
governo federal não aceita fazer esse acordo, o governo dos Estados,
nem mesmo querendo, não tem como aumentar ainda mais o salário
dos seus servidores.

Hoje o governo de Minas está fazendo esse esforço hercúleo, que
nenhum Estado faz, de dar 10% para as forças de segurança. E não
dá mais porque o governo federal não permite a repactuação da
dívida do governo de Minas, que é imensa, com juros extorsivos que
nem agiota cobra. Esse juro cobrado pelo governo federal sufoca o
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Estado de Minas Gerais e não permite que o nosso Estado invista
ainda mais na segurança pública.

Para terminar, repassarei os números. No ano de 2005, o governo
federal investiu em Minas apenas R$15.000.000,00, enquanto o
governo de Minas gastou em segurança R$217.000.000,00. Em 2006,
o governo federal diminuiu ainda mais o seu investimento em nosso
Estado na área de segurança, investindo apenas R$8.000.000,00,
enquanto Minas Gerais investiu R$247.000.000,00. Em 2007, há
previsão de Minas Gerais investir R$215.000.000,00, e o governo
federal, apenas R$1.500.000,00 na área de segurança. É isso que
não pode acontecer.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a tolerância de V. Exas.
por nos ouvir. A situação é grave. Minas reconhece isso.
Relativamente ao esforço que Minas Gerais está fazendo, nenhum
Estado da Federação faz igual a ele. O governo Aécio pode orgulhar-
se de, no final do seu mandato, ter dado para as forças de segurança
um aumento global de 77,5%.

Trago, Sr. Presidente, para concluir, um dito popular cuja autoria
desconheço: “Sempre reclamei que não tinha sapatos, até que um dia
vi alguém que não tinha um pé”. 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 16, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 646/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Frei Dimas e Vera
Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 646/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Frei Dimas e Vera Cruz, com sede no Município
de Teófilo Otôni, que é referência de compromisso desinteressado
firmado com as comunidades dos bairros onde atua.

A entidade 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 e crianças; 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
possibilidades de emprego e renda.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 646/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 651/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Servos
da Cruz de São Damião, com sede no Município de Divinópolis.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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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 651/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Servos da Cruz de São Damião, com sede no Município
de Divinópolis, entidade que tem por finalidade a construção da
cidadania em seus diversos aspectos.

A referida entidade presta assistência às famílias por meio da
doação de alimentos, de vestuário e de medicamentos, contribuindo
para a integração dos indivíduos carentes na sociedade.

Mantém a Casa São Francisco e a Casa Santa Clara, onde acolhe
crianças e adolescentes e onde implementa atividades humanitárias e
profissionalizantes que ajudam no fortalecimento dos laços familiares.

Pelo seu trabalho de importância social, a referida instituição merece
o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

651/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 690/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede no Município de Curvelo.

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 690/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa
Rita, com sede no Município de Curvelo, que tem por finalidade
promover a união dos moradores do referido bairro, incentivar o
intercâmbio com outras comunidades e encaminhar soluções para os
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problemas locais.
A instituição desenvolve atividades assistenciais voltadas para as

pessoas carentes; mantém e dirige a Creche Menino Jesus, onde
assiste crianças até seis anos, oferecendo-lhes serviços de saúde e
noções básicas de higiene. Também promove eventos sociais,
recreativos, esportivos e culturais, dirigidos aos associados e à
comunidade.

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

690/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 937/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a entidade denominada Lar Frederico
Ozanan, com sede no Município de Ipanema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, 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 937/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Lar Frederico Ozanan, com sede no Município de Ipanema,
constituído e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas que
não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. Além
disso, o inciso II do art. 35 do seu estatuto determina que não
percebem seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos,e o inciso III do mesmo artigo dispõe
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que, caso seja extinta a instituição, o eventual patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere ligada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, 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, 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 937/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 930/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 25/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/4/2007 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 930/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Belo Horizonte um imóvel de propriedade do Estado,
com área de 286.724,24m², localizado no Bairro Confisco, nesse
Município, registrado sob o nº 95.814, no Livro nº 2, no Cartório do 3º
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

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
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para licitações e contratos da administração pública, no inciso I de seu
art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado.

Assim, o parágrafo único do art. 1º prevê que a pretendida alienação
objetiva a regularização fundiária dos ocupantes do imóvel, o que
comprova o atendimento do interesse público.

Na sua mensagem, o Governador informa que o imóvel era
destinado ao Conjunto Habitacional do Bairro Confisco, mas foi
ocupado por famílias de baixa renda, cuja situação dominial ainda não
foi solucionada. Informa ainda que a Companhia Urbanizadora de
Belo Horizonte - Urbel - vem colaborando decisivamente com o
empreendimento, sem contudo poder cuidar da regularização fundiária
dos lotes ocupados, pois a viabilidade de tal medida depende da
transferência do terreno ao Município de Belo Horizonte.

Cabe destacar que o art. 2º da proposição estabelece que 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.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
caso, está prevista no art. 3º do projeto, que estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
o assunto, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 930/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 930/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 930/2007
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Belo Horizonte o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua
repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 930/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte imóvel constituído
por um terreno com área de 286.724,24m², localizado no Bairro
Confisco, nesse Município, para a regularização fundiária de seus
ocupantes.

O imóvel era destinado ao Conjunto Habitacional do Bairro Confisco,
mas foi 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, pois a viabilidade de tal medida depende da transferência do
terreno ao Município de Belo Horizonte

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

930/2007, no 1º turno.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Ronaldo Magalhães - Weliton Prado.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 24/2007, o Governador do Es tado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 929/2007, que
“dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento
básico e da remuneração básica das categorias que menciona”.

Por solicitação do Governador do Estado, o projeto tramita em
regime de urgência, em conformidade com o art. 69 da Constituição
do Estado.

Aprovada no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 178 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Dando prosseguimento às medidas para valorização dos

profissionais da área de segurança pública, um dos objetivos
prioritários do Governo, o Chefe do Executivo, por meio do projeto em
exame, determina o reajuste do vencimento e da remuneração básica
das classes dos policiais civis e militares, dos bombeiros militares, dos
Agentes de Segurança Penitenciários e dos Agentes de Segurança
Socio-Educativos e os valores remanescentes das parcelas mensais
dos contratos temporários de prestação de serviços de Agente de
Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socio-Educativo,
nos anos de 2007, 2008 e 2009. O reajuste dar-se-á na proporção de
10% do vencimento e da remuneração. Já para o posto de Tenente-
Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e para o
cargo de Delegado de Polícia, nível especial, grau E, o reajuste será
de 14,83%. Finalmente, para o posto de Terceiro-Sargento da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e para os cargos de Agente de
Polícia, nível II, grau E, e de Escrivão de Polícia, nível II, grau E, o
reajuste será de 11,8%. Todos esses reajustes dar-se-ão a partir de
1º/9/2007.

No ano de 2008, será concedido um reajuste de 10% sobre os
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valores resultantes da aplicação do reajuste de 10% concedido às
categorias mencionadas no ano de 2007. Para os cargos de Agente
de Polícia, nível III, grau A, e de Escrivão de Polícia, nível III, grau A,
11,2% de reajuste a partir de 1º/9/2007.

Já os valores resultantes da aplicação dos reajustes de 11,8% e de
11,2%, concedidos, respectivamente, às categorias mencionadas, no
ano de 2007, serão reajustados em 11,77%, a partir de 1º/9/2008.

Também está previsto um reajuste de 10%, comum a todas as
categorias de servidores mencionadas no projeto, sobre os valores
resultantes dos reajustes concedidos em 2007 e 2008, para o ano de
2009, a partir de 1º de setembro.

Nos termos do projeto serão revistos os proventos dos servidores
inativos em face dos reajustes propostos, nos termos da Constituição
Federal.

A proposição foi exaustivamente analisada nesta Casa, cabendo-
nos, nesta fase, ratificar o nosso posicionamento manifestado no 1º
turno.

Gostaríamos, apenas, de ressaltar que os reajustes na forma em
que estão propostos fazem parte de uma política de segurança
pública voltada para a integração das forças policiais e o alcance de
uma remuneração justa para os policiais. Tais medidas têm por base
uma ação consciente das prioridades na área de segurança pública,
tendo ainda em vista a disponibilidade de recursos.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 929/2007
no 2º turno.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Inácio Franco - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 929/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 929/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores do vencimento
básico e da remuneração básica das categorias que menciona, 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° 929/2007
Reajusta os valores do vencimento básico e da remuneração básica

das categorias que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de

setembro de 2007:
I - o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras policiais

civis, a que se refere a Lei Complementar n° 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 n° 14.6 95, de 30 de julho
de 2003;

IV - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei n° 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 n° 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 n° 10.254, d e 20 de julho de
1990.

§ 1° - Para fins do reajuste de que trata o inciso VI do “caput” deste
artigo, fica dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato
temporário vigente.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica aos se rvidores de que
tratam os arts. 2°, 3° e 4° desta lei.

Art. 2° - Ficam reajustados em 14,83% (quatorze vír gula oitenta e
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três por cento), a partir de 1° 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, grau

E.
Art. 3° - Ficam reajustados em 11,8% (onze vírgula oito por cento), a

partir de 1° 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. 4° - Ficam reajustados em 11,2% (onze vírgula dois por cento),

a partir de 1° 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. 5° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de

setembro de 2008, os valores resultantes da aplicação do disposto
Art. 6º - Ficam  reajustados em 14,62% (quatorze vírgula sessenta e

dois por cento), a partir de 1° de setembro de 2008 , os valores
resultantes da aplicação do disposto no art. 2°.

Art. 7° - Ficam reajustados em 11,77% (onze vírgula  setenta e sete
por cento), a partir de 1° de setembro de 2008, os valores resultantes
da aplicação do disposto nos arts. 3° e 4°.

Art. 8° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de
setembro de 2009, os valores resultantes da aplicação do disposto
nos arts. 5°, 6° e 7°.

Art. 9° - O disposto no “caput” do art. 1° e nos arts. 2° a 8° 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.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/5/2007, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de Igor

Augusto Pereira, ocorrido em Seritinga, em 10/5/2007. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2007

ATA
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 41 a 45/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.070 a 1.074/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Proposta de Ação
Legislativa nº 1/2007, de autoria popular - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nº 22/2007 - Projetos de Lei nºs 1.075 a 1.097/2007 -
Requerimentos nºs 561 a 563/2007 - Requerimentos das Deputadas
Ana Maria Resende e outros e Rosângela Reis e dos Deputados Célio
Moreira e outros e Paulo Cesar - Proposições não Recebidas:
Requerimento do Deputado Ivair Nogueira - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Transporte e do Deputado Carlos
Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana
e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisões da Presidência (2) - Designação de Comissões:
Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 16 a 18/2007 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo
Cesar; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 929/2007; aprovação; declaração
de voto - 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 - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André  Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
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Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - 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 - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

MENSAGEM Nº 41/2007
Belo Horizonte, 15 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, tendo em vista o
disposto no § 2º do art. 165 da Constituição da República, no inciso II
do art. 153 e no art. 155 da Constituição do Estado e no inciso II do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, projeto de lei que estabelece as diretrizes
para elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2008.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei
orçamentária anual, estabelecer as metas e prioridades da



894

Administração Pública Estadual, dispor sobre a política de aplicação
da agência financeira oficial, administração da dívida e operações de
crédito, e sobre as alterações na legislação tributária e tributário-
administrativa.

Em cumprimento do disposto no art. 4º da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias os seguintes Anexos:

Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas;
Riscos Fiscais, onde se avaliam os passivos contingentes e outros

riscos capazes de afetar as contas públicas.
Tendo em vista que em 2007 será revisto o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI e será elaborado o Plano
Plurianual de Ação Governamental para o período de 2008-2011, o
Anexo de Metas e Prioridades da Administração Estadual integrará o
projeto de lei do PPAG 2008-2011.

Cabe ressaltar que o projeto em pauta foi elaborado em regime de
colaboração entre os Poderes do Estado, o Ministério Público, a
Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, atendendo ao disposto no
art. 155 da Constituição do Estado.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o
presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 1.070/2007
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.

155 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2008, que compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e
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tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito;
VI - as disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2º - As metas e prioridades da Administração Pública estadual

para o exercício de 2008 serão as constantes nas leis do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI e do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG para o período de 2008 - 2011, cujo
projeto será enviado ao Poder Legislativo até 30 de setembro do
corrente exercício, respeitadas as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais.

Art. 3º - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2008 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo I - Metas Fiscais
desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2008, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2008-2011
e nesta Lei, observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes, devendo a
correspondente execução orçamentária e financeira da receita e da
despesa ser registrada no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi/MG.
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Art. 6º - Os valores das receitas e despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 7º - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas serão encaminhadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag -, por meio
do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de
Planejamento e Orçamento, até o dia 10 de agosto de 2007, para fins
de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de
2008, observadas as disposições desta lei.

§ 1º - As propostas parciais a que se refere o “caput” serão
elaboradas a preços correntes.

§ 2º - O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o Tribunal
de Contas, até o dia 11 de julho de 2007, os estudos e as estimativas
das receitas para o exercício de 2008, inclusive da receita corrente
líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição da República nº 53, de 19 de dezembro de
2006;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
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Constituição da República nº 29, de 13 de setembro de 2000;
VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e

fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado nº 17, de 20 de dezembro de 1995;

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2008, com
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2008, especificados por
Município, no qual conste o estágio em que as obras se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
nº 101, de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XIII - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XIV - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2006 e 2007 e à previsão para o exercício de 2008.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se
ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em
consonância com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da
Constituição do Estado, e em observância à Instrução Normativa nº
11/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIV deste artigo, serão
consideradas as despesas dos fundos estaduais que fomentem
atividades produtivas.
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Art. 9º - Os recursos previstos no inciso II do § 2º do art. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no
exercício financeiro de 2008, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e das despesas
decorrentes das ações e serviços públicos de saúde realizados por
entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:

I - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e
tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja
execução, até 30 de junho de 2007, tiver ultrapassado 35% (trinta e
cinco por cento) do seu custo total estimado.

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convênios previstos para o exercício de 2008, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convênios está
condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único - Poderá ser utilizada parcela da reserva de
contingência a que se refere o “caput” para abertura de créditos
adicionais destinados a atender ao pagamento de prêmio de
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produtividade, aos órgãos e entidades, quando ocorrer superação das
metas previstas no Acordo de Resultados.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 14 - Para atender ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Identificador de Programa Governamental;
X - Fonte de Recurso;
XI - Identificador de Procedência e Uso.
§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto,

atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria nº 42
do MOG, de 14 de abril de 1999.

§ 2º - Os códigos dos programas, projetos, atividades e operações
especiais serão definidos quando da elaboração do PPAG 2008-2011.

§ 3º - Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de
despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria
Interministerial SNT/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas
alterações.

Art. 16 - A modalidade de aplicação e o identificador de procedência
e uso aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
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poderão ser modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento,
para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos
suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art. 17 - Os créditos suplementares e especiais serão abertos
conforme detalhamento constante no art. 14 desta Lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 26, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa e de identificador
de procedência e uso em projetos, atividades e em operações
especiais será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Subseção II
Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 18 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

I - o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas será
estabelecido pela comissão permanente de que trata o § 2º do art.
155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da Lei Orçamentária de 2007 destinado a esses Poderes e
órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF - e terá como parâmetro a Lei Orçamentária de 2007.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II deste
artigo as despesas decorrentes do pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 19 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas terão como limite, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha
de pagamento do mês de abril de 2007, excluídas despesas sazonais
e extraordinárias, projetada para o exercício de 2008, considerando a
revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição
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da República e eventuais acréscimos legais.
§ 1º - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da

lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes do
percentual da variação nominal anual do valor líquido arrecadado de
ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e
observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000.

§ 2º - Na fixação do limite estabelecido no “caput” serão observados
os princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o
princípio da responsabilidade, e o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.

§ 3º - Serão considerados contratos de terceirização de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, as despesas provenientes de contratação de
pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal de
órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras
Despesas de Pessoal.

Art. 20 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1º - Para fixação da despesa financiada com recursos
provenientes de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas
deverá ser observada, além do disposto no “caput”:

I - retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da dívida do Estado
com a União;

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos
da Lei Federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a
base para apuração das contribuições ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep.

§ 2º - As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de
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taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente
arrecadados, serão financiadas com recurso proveniente dessa
arrecadação, respeitado o disposto no inciso III do art. 5º da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 21 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1º - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.
§ 2° - As empresas estatais dependentes que não int egrarem os

dados da execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão
suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 22 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a
sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao
cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1º - É vedada a celebração de convênio ou instrumento congênere
com entidade em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do Siafi-MG.

§ 2º - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o “caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 23 - A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 25 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000;

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1º - A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

I - 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas
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áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE -;

II - 10% (dez por cento) para os Municípios do Estado não incluídos
no inciso I;

III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2º - A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e
com saúde.

§ 3º - É vedada a transferência de recursos a Município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciárias

Art. 24 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1º de julho de 2007, de acordo com o § 1º do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, especificando por
grupo de despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2º - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2008, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
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§ 3º - Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não
poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 25 - As despesas com precatórios judiciários da Administração
Pública direta deverão obedecer a uma única ordem cronológica de
apresentação nos Tribunais, em nome do Estado de Minas Gerais,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Cabe à Advocacia-Geral do Estado prestar as
devidas informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica,
ordem cronológica e pagamento dos precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 26 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de
recurso.

Art. 27 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2008, as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2007.

Art. 28 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
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Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 29 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

Seção IV
Das Vedações

Art. 30 - Não poderão ser destinados recursos para atender às
despesas com:

I - sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração

Pública direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais nºs 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 31 - São vedados os procedimentos efetuados pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Seção V
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 32 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -

Findes -;
VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
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VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-
alimentação e auxílio-transporte;

VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no

programa de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado –
Geraes -, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos
entre os programas ou no âmbito de cada um deles;

X - dotações referentes ao Pasep da Administração Pública direta.
Art. 33 - As emendas que incidirem sobre os programas

estruturadores serão realizadas somente por meio do projeto de lei do
PPAG 2008-2011, sem prejuízo do disposto no art. 32 desta Lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar
o orçamento anual com as alterações de que trata o “caput”.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 34 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato
próprio, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 2008,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8º da
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais
de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública
terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição
do Estado, na forma de duodécimos.

Art. 35 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º do art.
155 da Constituição do Estado, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela comissão permanente de que trata o § 2º do art. 155 da
Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.
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§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
aprovadas na lei orçamentária de 2008, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças

judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e

transporte financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com programas estruturadores constantes no

programa Geraes;
VIII - a despesa com o Pasep.
§ 3º - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas publicarão, no prazo de sete dias
contados do recebimento das informações, ato próprio estabelecendo
os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, na página oficial da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, para acesso de toda a sociedade, os projetos
de lei de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual, bem como
suas respectivas leis.

§ 1° - observância ao princípio da economicidade, o  Poder Executivo
poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei
orçamentária anual na internet, na página oficial da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais, que deverá manter em seus arquivos
cópia impressa para fins de consulta aos interessados.

§ 2° - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
observação de que os anexos da lei orçamentária anual foram
publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3º - Ainda sob a premissa do princípio constitucional da
publicidade, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
disponibilizará acesso irrestrito e gratuito à versão “on line” do diário
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oficial do Estado a qualquer cidadão.
Art. 37 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do art.

4º e § 3º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a alocação
dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem
como sua respectiva execução, será feita de forma a propiciar o
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o
pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos
e entidades do Poder Executivo dependerá de prévio registro dos
respectivos contratos no Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultado aos demais Poderes, ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas a adoção desse procedimento.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto
público do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento -
Sigplan.

§ 3º - As diretrizes e metas de longo prazo de controle de custos,
qualidade e produtividade do gasto governamental comporão o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e serão avaliadas anualmente
por meio de programa específico do PPAG 2008-2011.

Art. 38 - Será assegurado aos Membros da Assembléia Legislativa
acesso ao Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 39 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 40 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
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ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao
atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA -,
visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e
das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte,
ao pequeno produtor rural e às cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.
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§ 1º - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvimento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2º - Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 41 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes
e políticas definidas pelo Governo Estadual, incluindo o PPAG,
observadas também as determinações legais e normativas referentes
aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as
instruções aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as
políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços sediados
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura e à agricultura familiar.

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos, microempreendimentos e
pequenos produtores rurais, às cooperativas e às associações de
produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento
institucional e melhoria da infra-estrutura dos Municípios.

§ 3º - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, no mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.
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Art. 42 - Para fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 15 da
Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, fica autorizada a
transferência de recursos diretamente arrecadados entre fundos que
exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão
consignadas na lei orçamentária podendo ser incluídas na lei por meio
de abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 43 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 44 - Na lei orçamentária para o exercício de 2008, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2007, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 46 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida.
Art. 47 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2008,

relativo aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 -, dos órgãos
e entidades do Poder Executivo, será revertido como recursos
ordinários do Tesouro Estadual para o exercício de 2009.
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Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo:
I - os recursos provenientes de transferência do Sistema Único de

Saúde - SUS;
II - os recursos dos institutos de previdência;
III - os recursos dos fundos estaduais que exerçam funções de

financiamento ou garantia, ficando autorizada a transferência de
receitas provenientes de recursos diretamente arrecadados entre os
mesmos, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 91, de 19 de
janeiro de 2006;

IV - Os recursos definidos em resolução conjunta dos Secretários de
Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda.

Art. 48 - Para fins do disposto no §3º do art. 16 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes
aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II
do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros
serviços e compras.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 42/2007
Belo Horizonte, 15 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá à Escola Estadual de
Tavares, no Município de Pará de Minas, a denominação de Escola
Estadual Francisco de Assis Viana.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem
ao ilustre Vereador pelos relevantes serviços prestados à população
de Pará de Minas.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja alterada a
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denominação da Escola Estadual de Tavares, de ensino fundamental,
situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/nº, Distrito de
Tavares, no Município de Pará de Minas, para Escola Estadual
Francisco de Assis Viana, de ensino fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Tavares, que, em reunião
realizada no dia 21.12.2006, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Francisco
de Assis Viana para denominação da referida unidade de ensino.

Francisco de Assis Viana, filho de família humilde, em 1976, foi
eleito para seu primeiro mandato de vereador, no qual permaneceu
por 28 anos consecutivos.

Durante esse período apresentou projetos que se tornaram leis e
muito contribuíram para a melhoria de vida da população mais
necessitada, foi relator da Lei Orgânica do Município e implantou a
Creche Municipal.

O homenageado nasceu no dia 13/10/1944 e faleceu no dia
3/8/2006.

Cumpre registrar que, no Município de Pará de Minas, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.071/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Francisco de Assis Viana à

Escola Estadual de Tavares, no Município de Pará de Minas.
Art. 1º - A Escola Estadual de Tavares, situada na Praça Nossa

Senhora da Conceição, s/nº, Distrito de Tavares, no Município de Pará
de Minas, passa a denominar-se Escola Estadual Francisco de Assis
Viana.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 43/2007

Belo Horizonte, 15 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá à Escola Estadual de
Revés do Belém, no Município de Bom Jesus do Galho, a
denominação de Escola Estadual João Paulo II.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem
ao importante líder religioso, incansável na luta pela paz mundial.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

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

denominação da Escola Estadual Revés do Belém, de ensino
fundamental e médio, situada na Avenida dos Eucaliptos, nº 100,
Distrito de Revés do Belém, no Município de Bom Jesus do Galho,
para Escola Estadual João Paulo II, de ensino fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual Revés do Belém que, em
reunião realizada no dia 20/11/2006 homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
João Paulo II para denominação da referida unidade de ensino em
homenagem ao grande líder religioso do século XX, que muito lutou
pela paz mundial.

Cumpre registrar que, no Município de São João del-Rei, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
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instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.072/2007
Dá a denominação de Escola Estadual João Paulo II à Escola

Estadual de Revés do Belém, situada no Município de Bom Jesus do
Galho.

Art. 1º - A Escola Estadual de Revés do Belém, situada na Avenida
dos Eucaliptos, nº 100, Distrito de Revés do Belém, no Município de
Bom Jesus do Galho, passa a denominar-se Escola Estadual João
Paulo II.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 44/2007

Belo Horizonte, 15 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual “Jesuzinha Araújo Magalhães” à Escola Estadual
de São João do Pacuí, situada na Fazenda Santo Antônio, localizada
no Município de São João do Pacuí.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Jesuzinha Araújo Magalhães pelas diversas ações em
benefício da comunidade, com aprovação unânime do Colegiado
Escolar. A homenagem deve-se ao reconhecimento pelo trabalho com
relevantes serviços prestados à população e dedicação durante sua
vida profissional, oferecendo o melhor para seus alunos e os
habitantes do povoado e fazendas das imediações, conforme
justificativa da Secretária de Estado de Educação, em apenso.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus nobres pares o presente projeto de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja alterada a

denominação da Escola Estadual de São João do Pacuí, de ensinos
fundamental e médio, situada na Praça João Dias de Castro, s/nº,
Centro, no Município de São João do Pacuí, para Escola Estadual
Jesuzinha Araújo Magalhães, de ensinos fundamental e médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de São João do Pacuí, que, em
reunião realizada no dia 16/5/06 homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Jesuzinha Araújo Magalhães para denominação da referida unidade
de ensino.

Jesuzinha Araújo Magalhães atuou em sua vida profissional como
professora, procurando ensinar as crianças da 1ª à 3ª séries, em uma
única turma multisseriada. Sempre preocupada em ensinar e ajudar
os outros, também ministrava aulas de catecismo, recebia todos com
muito carinho e dedicação. Em sua vida profissional procurou sempre
oferecer o melhor para seus alunos e os habitantes do povoado e
fazendas das imediações.

A homenageada nasceu no dia 5/8/1898 e faleceu em 30/10/1992.
Cumpre registrar que, no Município de São João do Pacuí, não

existe estabelecimento, instituição nem próprio público do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.073/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São

João do Pacuí.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Jesuzinha Araújo
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Magalhães a escola estadual situada na Praça João Dias de Castro,
s/nº, Centro, no Município de São João do Pacuí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 45/2007

Belo Horizonte, 15 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Professora Margaret Barroso Pinto à Escola
Estadual situada na Fazenda Santo Antônio no Município de
Sabinópolis.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Margaret Barroso Pinto, pelas diversas ações em benefício
da comunidade, com aprovação unânime do Colegiado Escolar. A
homenagem deve-se ao reconhecimento pelo trabalho com relevantes
serviços prestados à população e pela contribuição para a formação
dos moradores de Sabinópolis, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

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

denominação de Escola Estadual Professora Margaret Barroso Pinto,
de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio, situada na Fazenda Santo Antônio, no
Município de Sabinópolis.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio que, em reunião realizada no dia 05/02/2007 homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Professora Margaret Barroso Pinto para
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denominação da referida unidade de ensino.
Margaret Barroso Pinto iniciou sua vida profissional como professora

das séries iniciais na Escola Estadual Patrício Paes de Carvalho,
trabalhou também em outras quatro escolas estaduais no município
de Sabinópolis. Em 26/10/88 fez opção para dirigir a E.E. Saulo
Evangelista Pinto até o ano 1990. Pessoa comprometida com sua
família, amigos e educação, fez do magistério sua realização pessoal
e profissional, contribuindo com a formação dos moradores de
Sabinópolis.

A homenageada nasceu no dia 21/07/1955 e faleceu no dia
05/04/2005.

Cumpre registrar que, no Município de Sabinópolis, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.074/2007
Dá a denominação à escola estadual localizada no Município de

Sabinópolis.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Margaret

Barroso Pinto a escola estadual situada na Fazenda Santo Antônio, no
Município de Sabinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1/2007

Do Sr. Flávio Augusto Barros, Secretário-Geral da PUC Minas,
encaminhando documentos relativos ao evento Parlamento Jovem
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Arcos - edição 2006. (- À Comissão de Participação Popular.)
OFÍCIOS

Do Sr. Luiz Navarro de Brito Filho, Secretário Executivo da
Controladoria-Geral da União, encaminhando o Relatório do 5º Sorteio
Público de Unidades da Federação do Programa de Fiscalização a
partir de Sorteios Públicos. (- 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. Assusete Magalhães, Presidente do Tribunal Regional
Federal - 1ª Região, agradecendo o apoio, manifestado por esta Casa,
à sua candidatura na última lista tríplice para o Superior Tribunal de
Justiça.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
o relatório dos investimentos em obras realizadas pelo Estado, no
período de janeiro a março de 2007. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Eugênio Pinto, Prefeito Municipal de Itaúna, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 669/2007, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 669/2007.)

Do Sr. José Higino Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, encaminhando moção expedida por essa Câmara, a
requerimento do Vereador José Jorge Emídio, congratulando-se com
o Presidente desta Casa pelo apoio que vem demonstrando aos
Vereadores de Barbacena na votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 333/2004.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 697, 639 e
699/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.
(- Anexem-se aos projetos de lei o ofício e os respectivos pareceres.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 9/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Antonieta Maria Ferrari Miléo, Juíza Auxiliar da Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 360/2007, da Comissão de Segurança
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Pública.
Do Sr. Leonardo Augusto Santos Melo, Procurador da República em

Minas Gerais, informando da impossibilidade de comparecimento e da
impossibilidade de indicação de representante para a audiência
pública da Comissão de Meio Ambiente.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007
Acrescenta inciso ao art. 76 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 76 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte inciso XX:
“Art. 76 - (...)
XX - encaminhar à Assembléia Legislativa, separadamente

individualizados, os pareceres prévios das contas do Poder Judiciário
e do Ministério Público, constando neles os dados referentes às suas
execuções orçamentárias contemplando discriminadamente todos os
itens exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Gilberto Abramo - Rêmolo Aloise - Lafayette de Andrada - José

Henrique - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares -
Arlen Santiago - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Antônio Júlio - Weliton
Prado - Luiz Tadeu Leite - Célio Moreira - Leonardo Moreira -
Rosângela Reis - Roberto Carvalho - Domingos Sávio - Ronaldo
Magalhães - Paulo Cesar - Carlos Pimenta - Jayro Lessa - André
Quintão - Ivair Nogueira - Doutor Viana - Paulo Guedes - Durval
Ângelo - Carlin Moura - Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro Silva - Pinduca
Ferreira - Elisa Costa - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Ademir Lucas -
Carlos Mosconi - Eros Biondini - Ana Maria Resende - Cecília
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Ferramenta - Padre João - Sebastião Helvécio - Neider Moreira -
Elmiro Nascimento - Antônio Genaro - Sebastião Costa - Maria Lúcia
Mendonça - Walter Tosta - Delvito Alves - Chico Uejo - Wander
Borges - Doutor Rinaldo - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrús
Filho - Braúlio Braz - Inácio Franco - Almir Paraca - Ruy Muniz - Hely
Tarqüínio - Gustavo Corrêa - Deiró Marra - Luiz Humberto Carneiro -
Zé Maia -  Juninho Araújo - Antônio Carlos Arantes - Rômulo
Veneroso - João Leite - Sargento Rodrigues - Djalma Diniz - Sávio
Souza Cruz - Zezé Perrella - Irani Barbosa - Dimas Fabiano.

Justificação: Entre os princípios que regem a administração pública,
destacam-se os da publicidade, moralidade e legalidade (art. 37, CF).

O princípio da publicidade na prestação de contas dos órgãos do
poder público é atendido com as publicações oficiais, mormente no
diário oficial “Minas Gerais”.

Os princípios da moralidade e da legalidade carecem de controle
externo, conforme previsto na Constituição Federal e na Constituição
Estadual. Anualmente é encaminhada, por força de lei, à Assembléia
Legislativa a prestação de contas do governo com o parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado. Todavia, o parecer prévio encaminhado
pelo Tribunal de Contas do Estado à Assembléia Legislativa
contempla globalmente todos os órgãos do governo para apreciação
pelo Poder Legislativo.

Para que se torne efetiva a fiscalização e a apreciação das contas
públicas pela sociedade, e o cumprimento do estabelecido nos
princípios da legalidade e moralidade na execução das contas
públicas, faz-se mister que o Tribunal de Contas do Estado encaminhe
a esta Casa Legislativa, de maneira individualizada e separadamente,
seu parecer referente às contas do Poder Judiciário e, também, do
Ministério Público para apreciação pelo Poder Legislativo.

Em consonância, portanto, com o disposto no art. 37 da Constituição
da República, e nos arts. 13, 61, XX, e 74 da Constituição mineira,
torna-se indispensável que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprove esta proposta de emenda à Constituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.075/2007
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Institui o Dia Estadual de Defesa da Família.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Defesa da Família, a ser

celebrado, anualmente, no dia 15 de maio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Em 1993, a Assembléia Geral das Nações Unidas

proclamou o dia 15 de maio como Dia Internacional da Família. Desde
esse ano, a ONU tem celebrado este dia, chamando a atenção para
determinadas questões que influenciam o dia-a-dia da família.

Existe hoje uma campanha diária e sorrateira para destruir a família.
A própria CNBB já nos perguntou, na Campanha da Fraternidade: “E a
família como vai?”.

Os últimos dois séculos testemunharam uma transformação imensa
no modo como os seres humanos vivem, pensam, trabalham e
organizam sua vida. Ao mesmo tempo, a instituição da família vem
sofrendo ataques contínuos, sendo desmembrada e enfraquecida
pelas sutis mudanças e pelas tendências culturais. A instituição da
família tem enfrentado ataques e desafios constantes e profundos. Há
o desafio de manter uma definição coerente de realidades básicas
como casamento, parentesco e família natural. Tentam arrancar da
família suas funções, reduzem a autoridade dos pais, removem a
honra social ligada ao casamento e à família.

Nossa intenção é defender a família de todas as maneiras possíveis,
e uma delas é instituir no calendário mineiro o Dia Estadual de Defesa
da Família. Para tanto contamos com o apoio de nossos 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 1.076/2007
Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do

Evangelho do Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Fraternidade

Aprendizes do Evangelho do Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: O Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho do

Município de Belo Horizonte é uma sociedade civil, sem fins lucrativos
ou político-partidários, de caráter assistencial e de duração
indeterminada. Podemos destacar entre os objetivos do referido
Grupo a prática da caridade espiritual, moral e material. A referida
instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria
é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância do Grupo da
Fraternidade Aprendizes do Evangelho do Município de Belo
Horizonte, esperamos 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.077/2007
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Irmãos

Filadélfia, do Município do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica

Irmãos Filadélfia, do Município do Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação Evangélica Irmãos Filadélfia, do

Município do Prata, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou
político-partidários, de caráter assistencial e de duração
indeterminada. Destacam-se entre os objetivos da referida
Associação: prestação de serviços de assistência social, incentivo à
formação e à educação dos associados, por meio de cursos
profissionalizantes, prestação de assistência médica aos associados
carentes, incentivo à criação de banco de material para construir nos
mutirões da casa própria ou nos reparos das moradias necessitadas.
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A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da Associação
Evangélica Irmãos Filadélfia, do Município do Prata, espero contar
com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.078/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristo

Verdade que Liberta - Abecvel -, 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

Beneficente Cristo Verdade que Liberta - Abecvel -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação Beneficente Cristo Verdade que Liberta -

Abecvel -, é uma sociedade civil sem fins lucrativos nem político-
partidários, de caráter assistencial e de duração indeterminada.
Destacam-se entre os objetivos da Abecvel: recuperar e conscientizar
adultos, jovens e crianças, de ambos os sexos, sobre as terríveis
conseqüências do tabagismo, alcoolismo e do uso de outras drogas.
Além desse objetivo principal, encontramos como objetivo
complementar a assistência à infância e à velhice.

A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da Abecvel, espero
contar 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.079/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Projeto João de Barro,

no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Projeto

João de Barro, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação do Projeto João de Barro, com sede no

Município de Uberaba, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e
sem atividade político-partidária, de caráter assistencial e de duração
indeterminada.

Destacam-se entre os objetivos da Associação do Projeto João de
Barro: construção de pequenas moradias para doação às famílias com
renda mensal de até dois salários mínimos; doação de materiais de
construção; orientação técnica na construção de pequena moradia;
promoção do voluntariado; doação de gêneros alimentícios e roupas e
distribuição de sopa; doação de material escolar e orientação de pais
e professores na implantação de programas de vivências de valores
humanos.

A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da Associação do
Projeto João de Barro do Município de Uberaba, esperamos contar
com o apoio dos nobres pares para a urgente aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.080/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a

Portadores de Obesidade - AAPO -, 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
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Assistência a Portadores de Obesedidade - AAPO -, com sede no
Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Associação de Assistência a Portadores de

Obesidade - AAPO -, localizada no Município de Araxá, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos nem políticos-partidários, de caráter
assistencial e de duração indeterminada. Destacam-se entre os
objetivos da AAPO: desenvolver sistemas de apoio às pessoas com
problemas relativos a obesidade, executar e promover atividades e
serviços de educação e esclarecimento sobre a obesidade; prestar
auxílio e manter serviços assistenciais às pessoas obesas e às suas
famílias.

A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da AAPO, espero
contar com o apoio dos nobres pares à urgente aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.081/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, 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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac - atua na assistência moral, espiritual e material
necessária à reintegração social e readaptação dos sentenciados,
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presidiários e egressos dos presídios. Além disso, ampara as
respectivas famílias, propiciando-lhes condições que atendam às suas
necessidades de saúde, educação, bem-estar e profissionalização.

Tem papel relevante junto às autoridades policiais e judiciárias da
comarca, auxiliando na execução das penas e administrando o
cumprimento das sentenças privativas de liberdade nos regimes
fechado, semi-aberto e aberto. Ao longo do processo, oferece aos
assistidos estudos psicossociais, recreação e laborterapia.

Por esse esforço de larga 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 Segurança Pública para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.082/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de

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

propriedade do Estado, constituído pela área de 4.032,00m², e
respectiva edificação, situado na Rua Vidal Barbosa, esquina com
Rua Fernando José Ribeiro, no Município de Heliodora, e registrado
sob os nºs 7.404 e 7.405, Livro nº 3-G, fls. 286 e R-1-322, Livro 2, fls.
1vº, no Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do Sapucaí,
pelo imóvel de propriedade do Município de Heliodora, constituído
pela área de 3.480,00m², situado na Rua Vidal Barbosa, e respectiva
edificação, registrado sob o nº R-1-3436, fls. 1, Livro nº 2, em 26/9/80,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do
Sapucaí.

Art. 2º - A permuta far-se-á sem torna para as partes.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A finalidade da alienação pretendida é regularizar a

situação de ocupação dos imóveis e proporcionar melhor atendimento
escolar tanto por parte do Município, quanto do Estado. O imóvel do
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Estado, por possuir estrutura menor, já acolhe a Escola Municipal
Bárbara Heliodora, e a Escola Estadual Celso Vieira Vilela, que sofre
crescente demanda de alunos do nível médio, está instalada no prédio
municipal.

O Estado já ocupa o imóvel do Município, onde se acha instalada a
Escola Estadual Prefeito Celso Vieira Vilela, o mesmo ocorrendo com
o Município, que já está de posse do prédio do Estado. A permuta far-
se-á sem torna para as partes.

São essas as razões que me levam a solicitar aos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.083/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Ecologia Integral de

Pirapora - Ceip -, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Ecologia

Integral de Pirapora - Ceip -, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida Associação, sociedade civil sem fins lucrativos, que
tem como finalidade desenvolver trabalhos de promoção humana e
desenvolvimento local, tendo como foco as três dimensões da
ecologia: pessoal, social e ambiental.

Para a consecução de suas finalidades, o Ceip poderá sugerir,
promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando
o desenvolvimento da ecologia integral; promover a assistência social
nas áreas de meio ambiente e cidadania, podendo atuar também nas
de saúde, infância, adolescência e educação para pessoas carentes;
estimular a organização do povo para que se conscientize de sua
situação de opressão, promovendo, em todos os níveis, a educação
social e política para os direitos humanos; incentivar e garantir a
autonomia dos movimentos populares; realizar programas, projetos,
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publicações, pesquisas, seminários, congressos, fóruns de debates,
encontros, cursos, atividades e eventos que visem o desenvolvimento
humano; executar programas de qualificação profissional do
trabalhador e de inclusão deste no mercado de trabalho através da
educação; promover intercâmbio com entidades científicas, de ensino
e de desenvolvimento social, nacionais e internacionais; e promover a
capacitação de grupos afins na área da ecologia integral, bem como
parcerias com organizações governamentais e não governamentais
na área de educação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.084/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Módica

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 Módica imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído de área total de 3.000,00m2 (três mil metros quadrados),
situada na Rua Magalhães Pinto, nº 170, antiga Rua São Lourenço,
Município de Nova Módica, registrado sob o nº 2274, às fls. 14, no
Livro C-2 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à edificação de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista,
ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua
finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O imóvel objeto da proposta foi adquirido por doação

de particulares para edificação de escola estadual, encontrando-se
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cedido ao Município para instalação de uma creche, por tempo
indeterminado, desde o ano de 1984.

O Município de Nova Módica solicitou a doação para edificação de
um posto de saúde.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b”, exige
autorização legislativa, além da existência de interesse público e de
prévia avaliação. A seu turno, o art. 19 disciplina os passos a serem
observados no tocante aos bens cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial. Não há, com a devida vênia, nenhum óbice a
que este projeto de lei mereça a acolhida desta Casa; por
conseguinte, a sanção do Executivo.

Saliente-se que o atendimento aos preceitos legais e à vontade
popular é instrumento de democracia e de eficácia nas ações da
administração pública.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.085/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita André Luiz, com sede

no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita André

Luiz, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A referida entidade, fundada em 1989, não possui fins

econômicos e tem suas ações pautadas pelas atividades de
assistência social dirigidas às pessoas idosas, residentes no Município
de Uberlândia.

Para atingir suas metas, mantém um estabelecimento denominado
Lar Espírita de Amparo ao Idoso André Luiz, além de uma sede social
para prestar atendimento a crianças, jovens e adultos. Organiza
palestras, seminários e cursos sobre temas filosóficos e científicos.
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Dessa maneira, visa zelar pela melhoria das condições de vida dos
seus assistidos, assegurando-lhes integridade e dignidade, e pelo
aprimoramento da sociedade.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei, que tem por finalidade
declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.086/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Renascer,

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

Terapêutica Renascer, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Comunidade Terapêutica Renascer tem por

finalidade a recuperação de dependentes de substâncias psicoativas
ou outras que provoquem dependência; a orientação psicossocial,
visando à readaptação social; a orientação e o auxílio a pessoas
necessitadas; o intercâmbio com instituições similares, bem como a
promoção de palestras e pesquisas e a divulgação dos problemas
relacionados às substâncias psicoativas que provoquem dependência.
Tem por lema a cooperação com os poderes públicos na solução dos
problemas sociais relacionados às substâncias psicoativas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.087/2007
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina Padre Geraldo

Rezende, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina Padre

Geraldo Rezende, com sede no Município de Bambuí.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 23/10/78, a Vila Vicentina Padre Geraldo

Rezende tem como objetivo a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana, mantendo estabelecimento
para abrigo de pessoas idosas, de ambos os sexos, em condições de
saúde física e mental, proporcionando atendimento material, moral,
intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Reconhecida pelos serviços prestados, foi declarada de utilidade
pública municipal pelo Município de Bambuí, por meio da Lei
Municipal nº 1.231, de 5/11/92.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.088/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos Produtores

Rurais de Pintópolis, com sede no Município de Pintópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos

Produtores Rurais de Pintópolis, com sede no Município de Pintópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundado em 30/5/93, o Núcleo dos Pequenos

Produtores Rurais de Pintópolis tem como objetivo representar a
região nas áreas da saúde, da educação, dos transportes e, em
especial, da agropecuária, com a apresentação de qualquer serviço
ou reivindicação que possa contribuir para a melhoria de vida de seus
associados e moradores da região de Pintópolis, promovendo o bem-
estar de todos os sócios e moradores locais, sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor e idade.

Reconhecido pelos serviços prestados, foi declarado de utilidade
pública municipal pelo Município de Pintópolis, através da Lei
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Municipal nº 34, de 30/6/97.
Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a

aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.089/2007
Torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do ensino

fundamental e médio, de estudos sobre o meio ambiente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o estudo sobre o meio ambiente e as

conseqüências do aquecimento global como parte do programa de
disciplinas do núcleo curricular básico elaborado pela Secretaria de
Estado de Educação para o ensino fundamental e médio das escolas
públicas e particulares do Estado.

§ 1º - Os setores de supervisão e orientação escolar poderão
convidar especialistas, para fazer conferências, palestras e simpósios,
e representantes de organizações não governamentais atuantes no
Estado, para auxiliarem na elaboração de práticas pedagógicas de
recuperação e preservação do meio ambiente.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável colocará à disposição dos estabelecimentos de ensino os
meios e recursos ao seu alcance para a realização das atividades
mencionadas no § 1º, consideradas de relevante interesse público.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: Este projeto visa incluir na grade curricular da rede

estadual de ensino médio e fundamental conteúdo relativo ao meio
ambiente, com ênfase na questão do aquecimento global.

É incontroverso que a competência do Estado membro para tratar
da matéria está assegurada pela Carta da República, em seu art. 22,
inciso XXIV, c/c o art. 24, inciso IX, e, mais especificamente, pela Lei
Federal nº 9.394, de 1996 - LDB -, que possibilitou a edição de
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legislação complementar por parte dos entes federados, respeitadas
as imposições da norma geral.

No tocante ao mérito, há que ressaltar a atualidade e relevância do
tema. Todos os dias estamos acompanhando pelos meios de
comunicação as catástrofes climáticas e as mudanças que estão
ocorrendo rapidamente no clima mundial. Nunca se viram mudanças
tão rápidas e com efeitos tão desastrosos como nos últimos anos.

Os pesquisadores do clima mundial afirmam que o aquecimento
global está ocorrendo em função do aumento da quantidade de
poluentes, principalmente de gases derivados da queima de
combustíveis fósseis, na atmosfera. Junte-se a isto o desmatamento e
a queimada de florestas e matas, que também contribuem para esse
processo.

O aumento do nível dos oceanos, o crescimento e surgimento de
desertos, o aumento dos furacões e as ondas de calor são
conseqüências que devem ser trazidas à discussão. Não há lugar
mais apropriado para isso que as salas de aula, ainda mais pelo fato
de que o assunto interessa sobremaneira aos nossos futuros
cientistas.

Registre-se que o aperfeiçoamento dos meios didáticos de forma a
promover questionamentos, bem como estabelecer novos
paradigmas, é um dever do Estado. O senso comum acaba por
promover uma visão distorcida da realidade. Para se ter uma idéia,
quando se fala em floresta, o conceito é o de que toda floresta tem as
características da floresta amazônica ou da mata atlântica. Em
verdade, elas correspondem a apenas 7% da cobertura vegetal do
planeta, malgrado possuam quase a totalidade da diversidade vegetal.

Enfim, o que se propõe é que se discutam, em matéria curricular
sobre meio ambiente, os ecossistemas e suas relações, como
predação e parasitismo, a regulação dinâmica das espécies, sua
importância para o equilíbrio do ecossistema e as variações da
biodiversidade, preparando o aluno para que perceba e compreenda
todo o processo de aquecimento global, numa perspectiva positiva
para as gerações futuras.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
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Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.090/2007

Dispõe sobre a destinação de espaço livre para a implantação de
área verde nos empreendimentos de responsabilidade do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas obras públicas a serem construídas pelo Estado de

Minas Gerais, como hospitais, escolas, abrigos, creches, sem prejuízo
de sua finalidade principal, fica obrigatória a destinação de área, a ser
definida por critérios técnicos de viabilidade, para fins de plantio de
árvores, hortas comunitárias, jardins ou similares.

Art. 2º - O aproveitamento da área verde obedecerá ao critério que
melhor atender à finalidade da obra.

Art. 3º - A preservação da área verde de que trata esta lei é de
responsabilidade do administrador público indicado na forma
regulamentar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A proteção do meio ambiente, por meio da melhoria da

qualidade do ar e do solo, evita desastres naturais como enchentes
(comuns em solos impermeáveis) e doenças respiratórias em
decorrência da poluição (oriunda da emissão, cada vez maior, de
gases poluentes na atmosfera, como o CO2). Além disso, em caso de
hospitais, a presença de árvores, flores e jardins dá ao local um
aspecto mais humano, atenuando, por conseqüência, o sofrimento
daqueles que ali padecem, sem falar que nessas áreas se preservam
também a fauna e a flora, fator importante para o equilíbrio da cadeia
biológica.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Leite. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 270/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.091/2007
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Nova Resende

e Bom Jesus da Penha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Jacy Batista Corrêa a rodovia que liga os
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Municípios de Nova Resende e Bom Jesus da Penha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia
Justificação: A Lei nº 13.408, de 1999, determina que, para a

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado,
só podem ser escolhidos nomes de pessoas falecidas que se tenham
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade. Esse é o caso de Jacy Batista Corrêa, presentemente
homenageado, natural de Nova Resende e falecido em 1998.

Foi um cidadão que conduziu sua vida servindo à sociedade, seja
como empresário, seja como político. Na década de 60, conseguiu a
emancipação político-administrativa do Distrito de Bom Jesus da
Penha, hoje Município próspero. Conseguiu também, junto ao governo
de Eduardo Azeredo, a pavimentação asfáltica do trecho que liga
Nova Resende a Muzambinho.

Além de Vereador, foi Prefeito de Nova Resende por dois mandatos,
quando deixou a marca de bom administrador, estabelecendo um
padrão de eficiência, marcado por várias obras e conquistas.

Seu nome está definitivamente ligado à história dos dois Municípios
onde viveu e atuou.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.092/2007
Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O dispositivo a seguir relacionado da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tanque resfriador de leite (tanque de
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expansão) destinado ao armazenamento e ao transporte rodoviário de
leite por estabelecimento de produtor rural.”.

Art. 2º - A redução a que se refere o parágrafo constante do artigo
anterior alcança também os insumos utilizados na fabricação do
tanque resfriador, atendidos os pressupostos para a concessão do
benefício.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição pretende ampliar o benefício já

previsto em alteração promovida pela Lei nº 16.304, de 7/8/2006, para
alcançar também os tanques rodoviários utilizados no transporte de
leite.

Acreditando que esta proposição ensejará o implemento de uma
medida oportuna para a garantia do incentivo oferecido, apelamos aos
ilustres pares por sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.093/2007
Altera o art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/1/2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/1/2006, passa a ter a

seguinte redação:
“Art. 1º - Fica criada a Estação Ecológica do Cercadinho, situada no

Município de Belo Horizonte, com área total de 310,31ha (trezentos e
dez vírgula trinta e um hectares), cujos limites e confrontações
constam no memorial descritivo no anexo desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação. Esta proposição pretende alterar os limites e as

confrontações da Estação Ecológica do Cercadinho, aumentando a
sua área em aproximadamente 86ha, que correspondem a quase
38%. A ampliação dos limites permite que uma área hoje com densa
cobertura vegetal, situada no Município de Belo Horizonte, seja
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incorporada à estação ecológica, permitindo maior proteção aos
aquíferos, à flora e à fauna dessa região.

- 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.

Anexo
Memorial Descritivo

Denominação: Estação Ecológica Cercadinho.
Área: 310,31ha.
Perímetro: 495.232,93m.
Município: Belo Horizonte/Nova Lima.

Descrição
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N

7789485,75m e E 609036,79m; deste segue até o vértice 207 de
coordenadas N 7789485,75m e E 609036,79m, conforme descrito
abaixo:

* -  A tabela referente a Descrição acima foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18.5.2007.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº - 45° WGR,
tendo como “datum” o SAD-69 (Brasil).

PROJETO DE LEI Nº 1.094/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do Paraopeba - Saber
Viver -, com sede no Município de Brumadinho.

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

Desenvolvimento e Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do
Paraopeba - Saber Viver -, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação de Desenvolvimento e Integração

Cultural, Ambiental e Social do Vale do Paraopeba - Saber Viver -, é
uma entidade civil sem fins lucrativos e com duração por tempo
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indeterminado. Está registrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de
Brumadinho.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por
finalidade incentivar a criação de empregos, estabelecer estratégias
de desenvolvimento, articular, apoiar e integrar instituições públicas
que operem com projetos nas áreas social, educacional e cultural, na
região.

Diante do exposto este parlamentar espera que seja aprovada 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 1.095/2007
Dispõe sobre a identificação do pessoal da Polícia Militar de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o policial militar obrigado a portar em serviço

documento de identificação do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais, a carteira de identidade militar, devendo ser apresentada ao
cidadão quando for solicitada.

Art. 2º - Da farda do policial militar em serviço deverá constar tarja
de identificação com seu nome, posto ou graduação.

Parágrafo único - A tarja de identificação deverá ser colocada na
farda, no ombro esquerdo e na frente, de modo legível, para que o
cidadão possa identificar o policial.

Art. 3º - Em situação normal de serviço ativo, de segurança e
proteção em eventos e jogos, o policial militar não poderá atuar sem a
devida identificação no uniforme.

Parágrafo único - A retirada da identificação da farda durante o
serviço ativo, conforme o disposto neste artigo, sujeitará o policial a
sanções disciplinares de natureza média, em conformidade com o art.
14, inciso II, da Lei nº 14.310, de 2002.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A identificação do policial militar é um direito do
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cidadão. A segurança pública deve caminhar ao lado do cidadão de
bem, mas verificamos a todo momento envolvimento de policiais
militares em prática de crimes, abuso do poder de polícia, truculência
na investigação e na abordagem de suspeitos.

Segundo o jornal “Estado de Minas” de 14/5/2004, o número de
denúncias por crimes de tortura praticados por policias civis e militares
em Minas Gerais aumentou 60% em 2003, em comparação com o ano
anterior. Foram 149 policiais denunciados no ano passado, e 12 foram
condenados. A tortura está entre os crimes mais praticados pelos
policiais militares. Em Belo Horizonte, foram 181 denúncias de
policiais que cometeram crimes, como abuso de autoridade, maus-
tratos e violência arbitrária, contra 211, em 2002.

Temos notícias de que, em grandes eventos, onde existe maior
acúmulo de pessoas, os policiais demonstram total despreparo,
agindo de forma bruta e criminosa.

Dessa forma, com este projeto buscamos formas mais seguras de
identificação desses policiais, que em serviço ativo abusam do poder.
Buscamos ainda resguardar o bom policial, que pode ser confundido
com outro, quando da prática de crimes e atuação arbitrária.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.096/2007
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental de

Apoio aos Policiais de 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 Organização Não

Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Organização Não Governamental de Apoio aos Policiais de Minas
Gerais, com sede em Belo Horizonte, e o compromisso fiel de suas
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finalidades estatutárias, buscamos fazer 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 de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.097/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chamas

Vivas de Coromandel, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Chamas Vivas de Coromandel, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Comunitária Chamas Vivas de

Coromandel, com sede nesse Município, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as
principais finalidades da entidade a proteção da saúde da família, das
mães, das crianças, dos idosos, prestando-lhes assistência médica,
odontológica, farmacêutica, hospitalar e ambulatorial. A Associação
também luta no combate à fome e à pobreza, por meio de doação de
cestas básicas, presta assistência às famílias carentes na área
educacional e promove o desenvolvimento comunitário por meio de
serviço de radiodifusão.

A entidade foi fundada em 20/10/93, e sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
Associação, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 561/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Pirapora pelo
transcurso do aniversário de emancipação desse Município.

Nº 562/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Itajubá por sua
classificação no “ranking” mineiro dos Municípios considerados
eficientes em arrecadação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 563/2007, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas à elaboração de projeto básico para a construção
de um anel viário interligando a MG-188 à BR-251, na altura do
entroncamento da MG-628, no Município de Unaí. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Deputado Célio Moreira e outros, em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar Mineira em Defesa da Vida e contra
o Aborto.

Da Deputada Ana Maria Resende e outros, em que solicitam seja
realizado seminário com o tema “Agenda para o Desenvolvimento do
Norte de Minas, Mucuri e Jequitinhonha”, com o objetivo de
proporcionar aos gestores públicos e outros a oportunidade de
discutirem ações que nortearão os investimentos públicos do Norte de
Minas.

Da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja constituída a
Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Cesar.

Proposição não Recebida
-  A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Ceasa-MG pela comemoração de seus 36 anos
de fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Transporte e do Deputado Carlos Pimenta.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,

Deputados, Deputadas, imprensa, funcionários da Casa,
telespectadores da TV Assembléia, público das galerias.

Inicio meu pronunciamento trazendo uma notícia auspiciosa, uma
boa notícia. Ontem estive com o Vice-Governador, Antônio Augusto
Júnior Anastasia, que garantiu que a greve dos Defensores Públicos
está chegando ao final, pois o caminho a seguir, por meio da
negociação, está sendo trilhado pelo governo e pelos representantes
dos servidores que estão em greve há mais de três meses. Minas
Gerais tem cerca de 500 Defensores Públicos, distribuídos por
aproximadamente 200 comarcas. Segundo dados divulgados no jornal
"Diário da Tarde" do dia 16/5/2007, os profissionais atendem a uma
média de 100 mil pessoas por mês. Portanto, a greve deles é muito
prejudicial à população, principalmente a mais carente. O Vice-
Governador, ao lado do Governador Aécio Neves, sabe da
importância dessa categoria e estão certíssimos ao chegar a um
acordo com os Defensores.

Outro motivo que me traz a esta tribuna hoje é o desejo de
parabenizar e congratular-me com o Governador Aécio Neves, que
tem conduzido o nosso Estado com mãos firmes, enaltecendo o nome
de Minas Gerais no Brasil e no mundo, solidificando nossa
credibilidade frente aos organismos internacionais. A equipe de
Secretários de Estado de Minas também está muito bem formada, e
destaco a atitude acertada do governo ao criar a Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e do São Mateus e do Norte de Minas - Sedvan - e também
ao escolher para o seu comando a minha colega, a competente
Deputada Elbe Brandão. Digo competente porque está provado que a
referida Secretaria realmente está contribuindo para o
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desenvolvimento de uma sofrida parte da nossa população, esquecida
pelos governos anteriores. O Governador Aécio Neves, com os pés no
chão, dentro do cronograma de realizações do Executivo, observando
o que é real e possível, juntamente com a Secretária Elbe Brandão,
por meio da Sedvan e do Idene, tem atendido diversas reivindicações
das comunidades com vários programas, tais como: Cozinhas
Comunitárias Sertanejas, Cidadão.Net, Leite pela Vida, Ovinos Gerais,
Sorriso no Campo, Cidadão Nota Dez, entre outros.

Em próximo pronunciamento, detalharei e mostrarei os avanços
obtidos por esses programas no governo Aécio Neves e por essa
Secretaria tão bem dirigida e coordenada pela Secretária Elbe
Brandão. Por isso é que desejo parabenizar o Governador pela
acertada criação dessa Secretaria, que trata das regiões carentes dos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e do Norte de
Minas.

Outro assunto, este gravíssimo, é o fato de haver sido procurado
pelos membros da Associação dos Servidores do Ibama em Minas
Gerais - Asibama -, que estão em greve desde o dia 14 de maio
último. Apenas 50% dos servidores estão trabalhando, por
determinação da Justiça Federal, e denunciaram o risco de o Ibama
ser dividido, a partir da Medida Provisória nº 366, publicada pelo
governo federal em abril de 2007.

Com a referida medida provisória, a gestão das áreas protegidas,
incluindo sua biodiversidade e o uso desses recursos pelas
populações extrativistas, passa a ser exercida por um outro instituto.
O Ibama deixará de ser o órgão responsável pelas unidades de
conservação federais e pelo manejo da biodiversidade brasileira, que
passam para o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade. Aliás, já foram efetuadas diversas nomeações para os
cargos criados para esse Instituto, mesmo antes da aprovação da
medida provisória.

O Ibama em Minas Gerais tem sete escritórios regionais e 14
unidades de conservação, além da superintendência, sede em Belo
Horizonte. Quero saber sobre o provável fechamento dos nossos
escritórios regionais. Eles permanecerão em funcionamento somente
em Belo Horizonte? Se isso acontecer, a fiscalização, o licenciamento,
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o monitoramento, o atendimento emergencial aos acidentes
ambientais e as outras atribuições do Ibama serão feitos por que outro
órgão federal?

Os meus outros questionamentos são: qual representante federal
defenderá o meio ambiente em Minas com a mesma dedicação do
Ibama? Às vezes até com um certo exagero na aplicação da lei
ambiental. Será que o caminho é mesmo esse? Tal medida provisória
será a melhor opção para o Ibama e para o País? Com qual setor o
governo federal conversou para implementar essa medida provisória?
Quais técnicos foram consultados e quais estudos foram realizados?
A população interessada e os funcionários tiveram oportunidade de
manifestar-se? Será que, com o fechamento dos escritórios do Ibama
em nosso Estado, conseguiremos manter a mesma qualidade no setor
ambiental? Creio que tal ato é de extrema gravidade, pois, como os
próprios servidores do Ibama estão dizendo, o desenvolvimento não
pode acontecer a qualquer custo. Ao que nos parece, o governo
federal tomou essa atitude como uma medida de retaliação porque o
Ibama não atendeu o seu pedido de urgência para aprovação de um
projeto ambiental na hidrelétrica do Rio Madeira. Se for isso, o
governo federal manifesta, mais uma vez, a maneira prepotente,
imperiosa e até ditatorial com que age quando não são atendidos seus
anseios, às vezes não tão corretos, como passamos a acreditar por
esse fato que acabamos de relatar.

Questionamos se esse é o caminho, se essa é a real situação de
solução para o impasse criado com essa determinação do governo
federal ao Ibama: fazer, a todo custo, com agilidade e rapidez, o
licenciamento dessa hidrelétrica, desse projeto ambiental, o que
apresentaria erros notórios, se o Ibama realmente acatasse essa
solicitação governamental. Então, deixo essa reflexão para que os
Srs. Deputados avaliem por que os funcionários do Ibama estão em
greve. Geralmente o funcionalismo público, em 95% dos casos, faz
greve reivindicando reajuste e melhoria das condições de trabalho, o
que não é o caso dos funcionários federais do Ibama. Eles estão
temerosos das conseqüências dessa retaliação governamental. O
governo federal não está agindo corretamente nesse posicionamento.
As informações que temos são essas, e as citamos para que não
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sejamos surpreendidos e tenhamos que engolir gato por lebre. As
explicações do governo federal não são convincentes. O alerta dos
funcionários é que eles continuarão funcionários, de um lado ou de
outro, mas temem que algumas funções sejam terceirizadas na área
do Ibama. Essa é uma situação questionada e contrariada pelo
governo federal, que diz não ser a favor, mas que realiza
terceirizações. Os funcionários têm medo de que isso aconteça
ocasionando a queda da qualidade e do atendimento e o
descumprimento das leis ambientais, tão necessárias e sempre
cobradas, principalmente pelo partido do governo federal, que hoje
toma atitude exatamente contrária ao que antes pregava e exigia.

Ficam aqui essas reflexões e cobranças. A Assembléia de Minas
está atenta, e queremos saber a verdade. O governo sempre usa uma
maquiagem, que sabe usar muito bem, e tem-se dado bem, porque
muitas categorias e uma grande parcela da população têm-se deixado
levar por essa maneira característica do governo federal: uma
maquiagem que não diz nada com nada e, no fim, a coisa fica da
maneira que ele quer.

Queria trazer à reflexão de Deputados, Deputadas e sociedade
mineira e brasileira o que está realmente se passando com o Ibama,
que não está esclarecido. Esse é o temor da classe trabalhadora do
Ibama, que está reivindicando somente o direito de continuar servindo
com autonomia e liberdade, que lhe está sendo cerceada, neste
primeiro momento, pelo governo federal. Eram essas as minhas
colocações.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores
do Ibama que comparecem à Assembléia Legislativa nesta tarde,
reivindicando um direito legítimo, telespectadores da TV Assembléia,
o Parque Nacional do Caparaó está fechado desde segunda-feira. O
prejuízo é muito grande, pois estão aguardando sua abertura, às
portas do parque, turistas franceses e de outras nacionalidades que
querem conhecer o ponto culminante brasileiro, o único que pode ser
visitado, o Pico da Bandeira, pois os outros estão em lugares
inacessíveis. O Pico da Bandeira é um local apreciadíssimo.

Neste momento, o Prefeito de Alto Caparaó, os proprietários das



947

pousadas e dos hotéis e a sociedade é que estão dialogando com os
servidores do Ibama, porque o governo federal não teve sensibilidade
para discutir com eles a situação que estão vivendo.

O mais grave é que há uma proposta de mudança na questão do
licenciamento, e isso nem sequer foi discutido com o Ibama. Estamos
vivendo essa situação nos nossos parques, em nosso Estado. O
prejuízo é muito grande.

Ontem pudemos ler a entrevista coletiva do Presidente, publicada
em todos os nossos jornais.

Quero especialmente tratar aqui de um espaço em que o Presidente
responde sobre greve. O Presidente diz o seguinte. (- Lê:)

“Talvez eu me sinta à vontade, exatamente porque fui dirigente
sindical, exatamente porque fiz parte das greves mais importantes que
aconteceram neste país, no final da década de 70 e no começo da
década de 80. Quando um trabalhador faz greve num comércio ou
numa fábrica, está tentando causar um prejuízo econômico ao patrão,
para que o patrão possa ceder às suas reivindicações. No caso do
servidor público, não tem patrão, o prejudicado, na verdade, não é o
governo, é o povo brasileiro.

O que não é possível e nenhum brasileiro pode aceitar é que alguém
faça 90 dias de greve e receba os dias parados. Aí deixa de ser greve
e passa a ser férias. Mas algumas categorias entram em greve e
ficam 40, 50, 60, 80, 90, 100 dias de greve e recebem o pagamento.
Você pode chamar isso de greve? Não. Isso, na verdade, são férias,
na minha concepção sindical.”.

Essa fala é do ex-sindicalista, o Presidente Lula.
Quero ler também uma declaração do Presidente da CUT, que diz

que, para a Central, o conteúdo dessa fala agride, sendo infelizes as
declarações do Presidente contra os servidores em greve. E mais, a
própria CUT trata, na “Folha de S. Paulo” de hoje, do documento
enviado pela Advocacia-Geral da União à Casa Civil do governo
federal. Ele diz que aquele documento tem “conteúdo autoritário e
indecente e aborda o assunto com termos usados na época da
ditadura”.

E o que estamos acompanhando no momento, relativamente ao
Ibama, é que o Presidente, com todo seu peso de acesso à mídia,
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está contra os servidores do Ibama, os quais estão espalhados por
este pais, concedendo licenciamentos nos lugares mais longínquos,
cuidando das nossas unidades de conservação. E o Presidente usa
seu peso e o espaço que tem para ser tão duro.

Nessa entrevista ele fala também do Ibama. Ele está dizendo que o
Ibama está em greve. São palavras do Presidente: “Por que o Ibama
está em greve? Houve redução do salário do Ibama? Alguém foi
mandado embora? Alguém foi trocado de função? Não, apenas
porque a Ministra deu um sinal de que, depois de tantos anos de
existência do Ibama, era preciso que houvesse uma modernização.
Compreendo que as pessoas e todos nós temos medo das mudanças.
Eu me lembro de que, quando Oswaldo Cruz criou o remédio para
combater a febre amarela, no Rio de Janeiro, queriam linchá-lo.”. Não
era febre amarela, mas varíola, não é, Deputado Neider Moreira? O
Presidente comete vários erros, e um deles é esse. (- Lê:)

“Vocês estão lembrados de que na entrevista do PAC, a Ministra
Dilma falou da hidrelétrica de Estreito, que tinha um problema. Já não
há mais problema. A mesma coisa é a hidrelétrica do Rio Madeira. Se
vocês saíram daqui e foram a Itaipu, perceberam que lá foi feito um
canal, onde na época da piracema os peixes sobem. Fazem o que
têm de fazer e voltam. Os peixes poderão transitar livremente. Fazem
a piracema sobre a escada. Posso dizer que o Brasil não terá ‘apagão’
e que iremos fazer o que temos que fazer neste país para ter
energia.”.

Já temos o “apagão”. O Ibama parou porque nenhuma dessas
questões pareceram ser relevantes. Relevante seria chamar os líderes
do Ibama, os líderes dos servidores, para com eles conversar e tratar
dessas mudanças pretendidas pela Presidência. Mas nada disso foi
feito. Foi discutido entre a Ministra e sei-lá-quem e resolveram essa
mudança depois de tantos anos sem ouvir ninguém.

Ora, estamos vendo claramente as pretensões desse governo. Ele
vai criar uma TV pública, que será a TV do governo, para falar todas
essas coisas. Teremos o poderio do governo, que dará sua versão
sobre todos os fatos.

Posteriormente, envia para a discussão sobre como deve ser a
greve no serviço público. Esse texto se intromete nas questões de
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dentro dos sindicatos. Trata até mesmo da porcentagem de
sindicalizados para que efetivamente haja uma paralisação. Ele
considera quais são os serviços inadiáveis e que não podem parar.
Por isso o Presidente da CUT chamou o projeto de autoritário e
indecente.

Ora, estamos vendo repetir, no Ibama, o que já acontece em Belo
Horizonte. Na semana passada, eu trouxe aqui a decisão liminar da
Justiça de Belo Horizonte em relação aos sindicalistas da Capital,
escolhidos pelos servidores de Belo Horizonte, mas que não
receberam a licença sindical por parte do Prefeito Pimentel para
representá-los.

Tiveram de ir à Justiça; ganharam na Justiça. O Juiz que concedeu
a liminar cita o art. 58 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte,
dizendo que é livre a associação profissional ou sindical dos
servidores públicos nos termos da Constituição da República. Então,
concedeu o direito de os servidores de Belo Horizonte terem seus
representantes com licença sindical. Essa é a verdade.

Agora temos mais uma retaliação da Prefeitura de Belo Horizonte,
que não repassa as contribuições sindicais dos seus servidores para o
sindicato que os representa.

Ora, essa situação deve ser denunciada mesmo. É preciso mostrar
isso para a população. Em Minas Gerais, temos esse espaço, no
Parlamento de Minas Gerais, para dizer isso. Mas o Presidente
consegue um jornal inteiro para falar contra os servidores e anunciar o
bem que está fazendo.

Será que é mesmo? Será que os peixes estão transitando
livremente? Será que o Presidente é a pessoa que tem condições de
dizer isso para os brasileiros? Dizer se as condições ambientais estão
sendo atendidas. Eu confio nos técnicos do Ibama.

O Presidente não está nem legalmente autorizado para fazer uma
avaliação ambiental. Acredito que os técnicos do Ibama, sim, estão,
porque têm fé pública para fazer isso. E estamos vivendo esse
momento no País; estou vivendo para ver uma manchete dessa no
jornal. O peso de um governo contra o servidor público.

Vejam a manchete do jornal “Folha de S. Paulo”. Diz Lula: “Greve
remunerada para o servidor são férias”. No caso, o Presidente da
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República considera que os servidores estão de férias. É isso que ele
afirma com toda a força do cargo que lhe foi dado pelo povo brasileiro.
Desculpem-me, mas S. Exa. está jogando o povo brasileiro contra os
servidores públicos.

É lamentável essa postura do Presidente da República. É muito
peso; muito poder contra aqueles que têm pouco espaço para uma
manifestação e, quando têm esse espaço, são atacados dessa
maneira.

Neste momento, na internet, já temos mais algumas notícias. Temos
aqui a manifestação da própria Justiça.

Houve manifestação da própria Justiça, que está tratando da greve
dos servidores do Ibama. O Sr. João Paulo Ribeiro Capobianco,
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, afirmou que a
greve não tem conotação trabalhista, que é uma greve política contra
a decisão do Presidente da República e não há base legal para ser
mantida. O Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente está
ignorando a decisão da Justiça Federal. Aliás, a Justiça Federal
reconhece a greve dos servidores do Ibama, pois 50% desses
servidores devem retornar ao trabalho.

Esse é um reconhecimento de que a greve é legal. Ainda bem que
existe a Justiça e não apenas a palavra do Secretário Executivo do
Ministério do Meio Ambiente. É lamentável que não se reconheça
esse direito e que não haja a possibilidade de o governo federal
discutir com os servidores do Ibama e dizer-lhes o que pretende com
essa modificação. Portanto, esperamos que isso aconteça.

Neste momento, está havendo um entendimento no Parque
Nacional do Caparaó. Esperamos que os servidores do Ibama
acompanhem os turistas que vieram de tão longe para conhecer
nossas belezas, que estão sendo muito bem cuidadas e mantidas por
eles. Nós, da Assembléia Legislativa, reconhecemos a importância do
trabalho desses servidores. Esperamos que o governo federal faça
justiça a esses servidores, reconhecendo-lhes o direito de serem
recebidos e discutindo com eles como pretende realizar os
licenciamentos.

O governo federal está trazendo essa grande notícia para todo o
Brasil. É preciso explicar para os servidores como será a atuação do
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Instituto Chico Mendes. Também é preciso explicar, não apenas aos
servidores, mas também para todos os brasileiros, como se dará o
licenciamento, pois queremos ter a segurança de que pessoas com
condições, técnicos com fé pública, e não terceirizados, é que
concederão o licenciamento. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a
1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho

anterior e determina que o Projeto de Lei nº 465/2007 seja distribuído
à Comissão de Fiscalização Financeira. Ficam mantidos a distribuição
às Comissões de Justiça e de Saúde e os demais atos processuais
praticados até o momento.

Mesa da Assembléia, 16 de maio de 2007.
Doutor Viana, 1º-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 840/2007, do Deputado
Eros Biondini, ao Projeto de Lei nº 734/2007, do Deputado André
Quintão, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de maio de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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 16/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que altera o “caput” do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
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Deputados João Leite e Célio Moreira; suplentes - Deputados Antônio
Carlos Arantes e Deiró Marra. Pelo PMDB: efetivo - Deputado
Adalclever Lopes; suplente - Deputado Gilberto Abramo. Pelo PT:
efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente - Deputado Padre João.
Pelo PV: efetivo - Deputado Rômulo Veneroso; suplente - Deputado
Inácio Franco. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
17/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que acrescenta
parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputado Lafayette de Andrada e Domingos Sávio; suplentes -
Deputada Ana Maria Resende e Deputado Neider Moreira. Pelo DEM:
efetivo - Deputada Maria Lúcia Mendonça; suplente - Deputado Ruy
Muniz. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -
Deputado Adalclever Lopes. Pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputado Paulo Cesar. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
18/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que dá nova redação ao
§ 6º do art. 36 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa; suplentes:
Deputada Gláucia Brandão e Deputado Fábio Avelar. Pelo DEM:
efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente: Deputado Delvito Alves.
Pelo PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente: Deputado Paulo
Guedes. Pelo PV: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente:
Deputada Rosângela Reis. Designo. Às Comissões.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação,
na 10ª Reunião Ordinária, em 15/5/2007, dos Requerimentos nºs
490/2007, do Deputado Doutor Viana, e 501/2007, do Deputado
Domingos Sávio (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Cesar

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.187/2006. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
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XXXII do art. 232 do Regimento Interno.
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
929/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão
de reajuste nos valores do vencimento básico e remuneração básica
das categorias que menciona. 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.

Declaração de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhamos a votação

do projeto nos dois turnos e o parecer de redação final.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Tendo em vista a falta de quórum, Sr.
Presidente, 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
amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
158/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
Acims -, com sede no Município de Monte Sião.

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.
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Fundamentação
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 - Acims -, com sede no Município de Monte
Sião, que tem por finalidade defender os legítimos interesses das
diversas classes empresariais, visando à prosperidade daquele
Município.

Na consecução de suas metas divulga pesquisa e estudos sobre
produção e comércio; proporciona aos seus filiados assessoria técnica
em assuntos de natureza econômica e jurídica; realiza cursos,
seminários, palestras e congressos; incentiva a promoção de feiras e
exposições; desenvolve atividades educacionais e de capacitação
técnica destinadas ao setor de malharia retilínea; e celebra convênios
com instituições públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, acaba com uma duplicidade em nosso
ordenamento ao revogar a Lei nº 9.993, de 1989, que declara de
utilidade pública o Centro de Recuperação Beth Shalon, com sede no
Município de Betim, idêntica à Lei nº 10.122, de 1990.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 158/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 287/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 287/2007

tem por objetivo instituir a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino
Neves.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal, na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, V, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 287/2007 tem por objetivo 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.

Dona Risoleta Neves presidiu o Serviço Voluntário de Assistência
Social - Servas - durante os governos Tancredo Neves e Hélio Gracia,
realizando um trabalho de grande repercussão na área de assistência
à população carente. Foi coordenadora estadual do Programa
Nacional de Voluntariado da Legião Brasileira de Assistência - Pronav-
LBA. No Município de São João del-Rei, fundou as creches Centro
Infantil Risoleta Neves e Centro Infantil Celina Viegas.

Meritória, a proposta do projeto pretende homenagear uma grande
cidadã, exemplo de mulher na política brasileira, ao lado de seu
marido, o imortal Presidente Tancredo Neves, perpetuando sua
memória pelo empréstimo de seu nome à medalha.

Saliente-se, finalmente, que a Comissão de Constituição e Justiça,
ao examinar a proposição, apresentou-lhe substitutivo para fazer
prever a existência do conselho que administrará a medalha e para
tornar o seu texto mais conciso.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 287/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 315/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.389/2005, a requerimento do Deputado Domingos
Sávio, objetiva declarar de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal
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de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - Cisvi -, com sede no
Município de Divinópolis.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/3/2007, 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 315/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do
Itapecerica - Cisvi.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações em
funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela
Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade prevê no art. 10 que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere de fins não econômicos e, no art. 32,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 315/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 339/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n°
339/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae de Olhos d’Água -, com sede nesse
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Município.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 339/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Olhos
d’Água -, com sede nesse Município.

A citada Associação possui caráter assistencial e tem por finalidade
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência, buscando garantir-lhes o pleno exercício da cidadania.
Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, os
programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da
Federação Nacional das Apaes, assegurando o progresso, a
credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento na Apae.
Além disso, articula junto aos poderes públicos e entidades privadas
políticas que asseguram os direitos da pessoa portadora de
deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 339/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 600/2007
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 instituição denominada Abrigo Frei Otto,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
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termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 600/2007 pretende declarar de utilidade pública o
Abrigo Frei Otto, que tem por finalidade a prestação de serviços de
assistência social e de promoção humana.

A referida instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas acima de 60 anos oriundas de famílias carentes,
proporcionando-lhes alimentação, vestuário, medicamentos,
assistência médico-odontológica, apoio moral e religioso.

Em suas iniciativas, não faz distinção de sexo, cor, condição social,
convicções políticas ou religiosas dos seus assistidos e, sendo
vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, possui como referência
maior a solidariedade humana.

Tendo em vista o seu trabalho, a referida entidade merece o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

600/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 644/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Gangorrinha e
Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 644/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Gangorrinha e Minas Nova, com sede no
Município de Teófilo Otôni, que realiza trabalho voltado para as áreas
de saúde e educação, executado de acordo com a realidade social,
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cultural e econômica dos bairros onde atua.
Além de minimizar as carências da educação e da saúde, busca

também, de outras formas, promover o desenvolvimento e o bem-
estar da comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 644/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 645/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Carlo Tibaldi -
Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 645/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Carlo Tibaldi, entidade que tem por finalidade
promover atividades que visam combater a fome e a pobreza e
proteger a saúde da família, da gestante, da criança e do idoso.

A instituição também incentiva campanhas de aleitamento materno e
de combate às doenças infecto-contagiosas, em parceria com órgãos
públicos e instituições privadas.

Ademais, realiza programas de distribuição de alimentos e
agasalhos; apóia o desenvolvimento da agricultura; protege o meio
ambiente; realiza cursos voltados para o desenvolvimento da
comunidade atinentes à eletrificação e difusão de novas tecnologias.

Por tudo isso, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº
645/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 648/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Bela Vista, com sede no Município de Capitólio.

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 648/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no
Município de Capitólio e fundada em 1996, que tem por finalidade
precípua a prática de ações de assistência social.

Além disso, busca o desenvolvimento social e econômico dos
habitantes do referido bairro, para que possam lograr 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 648/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 674/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº

674/2007 visa instituir o Dia de Conscientização do Vitiligo.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou, vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, XI, c/c o art. 190, 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.
O vitiligo é doença de pele de causa desconhecida que acomete

cerca de 1% da população, comprometendo de modo semelhante
homens e mulheres, preferencialmente entre 10 e 30 anos de idade.
Alguns fatores precipitantes dessa doença são: estresse físico e
emocional, traumas mecânicos e substâncias químicas, como as
derivadas do fenol. Doenças auto-imunes, principalmente as
tireoidianas, podem estar associadas com o vitiligo.

Novas terapias têm sido propostas, como o uso de
imunomoduladores tópicos, aliadas àquelas já consolidadas, à base
de psoralenos e corticosteróides. Em crianças, em quem a doença
tem singulares características, o tratamento depende do subtipo e
idade e pode incluir fototerapia e técnicas cirúrgicas.

Dado que a reflexão sobre o tema é relevante para a sociedade em
geral, consideramos oportuno seja a proposição sob comento acolhida
nesta Casa.

Cabe esclarecer que o substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por finalidade aprimorar o texto do projeto
quanto ao conteúdo e à forma, de modo a atender à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

674/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Hely Tarqüínio -

Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 688/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis do Vale do Aço - Amavale -, 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 688/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Aço,
com sede no Município de Ipatinga, que tem por finalidade a defesa
dos interesses dos seus associados e da comunidade em geral.

Na consecução de suas metas, mantém serviços de assessoria
jurídica, apóia a criação de cooperativas, desenvolve ações nas áreas
da cultura e da preservação do meio ambiente, facilita a inserção de
seus associados no mercado de trabalho, celebra convênios com
instituições públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 688/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 691/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 691/2007

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Várzea de Cima, com sede no Município de Curvelo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem ela agora a esta Comissão para
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deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 691/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Várzea de Cima, que presta relevantes
serviços na região onde se situa.

É importante mencionar que ela congrega órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da
comunidade. Para alcançar suas metas, promove atividades sociais,
desportivas, cívicas e culturais, incentiva o setor agropecuário e
promove a assistência social

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 691/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 693/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Fraternidade - AMBF -, com sede no Município de Governador
Valadares.

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 693/2007 pretende declarar de utilidade pública a

referida Associação, que tem por finalidade a defesa dos interesses
da comunidade residente no Bairro Fraternidade, em Governador
Valadares, lutando por benfeitorias e atuando junto aos órgãos
públicos para alcançar seus objetivos. Desenvolve, também,
atividades sociais, esportivas, recreativas, culturais e executa serviços
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de radiodifusão comunitária.
Atua em defesa do cidadão e da coletividade, defendendo os direitos

do consumidor, protegendo o meio ambiente, bem como o patrimônio
artístico, histórico, turístico e paisagístico.

Pelo seu trabalho de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

693/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 694/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Nossa Senhora das Graças e Carapina - ACMBNSGC -, com sede no
Município de Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 694/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e
Carapina, que presta relevantes serviços na região de Governador
Valadares.

É importante mencionar que ela coordena as obras e movimentos
sociais dos moradores dos citados bairros, buscando solucionar suas
pendências mais importantes relacionadas com saúde, educação,
lazer, habitação, saneamento básico, segurança, transporte e
preservação do meio ambiente.

No contexto social, combate a fome e a pobreza, assiste e ampara a
criança, o jovem e o idoso. Representar a comunidade junto a órgãos
públicos e entidades privadas, fazendo reivindicações diversas, é,
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também, uma de suas metas.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 694/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 695/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto
Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no Município de
Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 695/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Cardo - Amcardo
-, com sede no Município de Governador Valadares e fundada em
1991, tendo por finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida
da população local.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas de saúde,
educação, lazer, saneamento básico, urbanização e segurança;
promove a defesa e o bem-estar da criança, do adolescente e do
idoso; combate a fome e a pobreza; executa serviços de radiodifusão
comunitária. Para dar suporte a esse trabalho, mantém um
representante em cada rua, que executa a função de interlocutor entre
os moradores e a Associação.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 695/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 720/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa a

alterar o art. 1° da Lei n° 16.238, de 12/7/2006, q ue declara de
utilidade pública a Associação Nanuquense dos Portadores de
Deficiências - Anpode -, com sede no Município de Nanuque.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 720/2007 pretende dar nova reda ção ao art. 1°

da Lei n° 16.238, de 12/7/2006, que declara de util idade pública a
Associação Nanuquense dos Portadores de Deficiências – Anpode –,
com o objetivo de adequá-lo às alterações estatutárias aprovadas na
assembléia geral de 4/11/2006, durante a qual a denominação da
entidade passou a ser Associação Nanuquense das Pessoas com
Deficiências - Anpode -, permanecendo sua sede no Município de
Nanuque.

Importante é ressaltar que as modificações estatutárias se
resumiram essencialmente na troca da denominação da entidade,
continuando ela com as mesmas características e finalidades; cumpre,
portanto, os requisitos exigidos pela Lei n° 12.972 , de 1998, alterada
pela Lei n° 15.430, de 2005, que dispõe sobre decla ração de utilidade
pública.

A proposição em tela visa a corrigir o conflito existente entre a razão
social anterior, constante na Lei n° 16.238, de 12/ 7/2006, e a atual
denominação. Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar n° 78,
de 2004, que regula a elaboração, as alterações e a consolidação das
leis do Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei
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pode ser modificada por meio de nova redação, acréscimo ou
revogação de dispositivo.

Não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 720/2007.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 737/2007

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 Ação Comunitária Social e Beneficente
Ebenezer - Acosbe -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 737/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Ação Comunitária Social e Beneficente Ebenezer, com sede no
Município de Belo Horizonte e fundada em 1994, que tem por
finalidade precípua promover a melhoria da qualidade de vida da
comunidade onde se situa.

Para alcançar suas metas, presta assistência social às famílias
carentes, promove o desenvolvimento de crianças e adolescentes,
oferece cursos de alfabetização para adultos, disponibiliza para os
seus assistidos cursos profissionalizantes e acesso ao mercado de
trabalho, mantém uma rádio comunitária. Visando ampliar e subsidiar
tais iniciativas, firma convênios com instituições públicas e privadas.

Isto posto, acreditamos ser ela merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 737/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 738/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela

pretende declarar de utilidade pública a entidade denominada
Comunidade Mater Crucis, 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 esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 738/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade denominada Comunidade Mater Crucis, que tem por
finalidade combater a pobreza por meio da promoção humana e da
assistência social.

Em vista disso, desenvolve atividades visando a profissionalização
de jovens; auxilia mães e crianças carentes com distribuição de
alimentos, roupas, remédios, berços, colchões e enxovais para recém-
nascidos.

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

738/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 795/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei n° 3.812/2006, a requerimento do Dep utado Domingos
Sávio, visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Paz n° 282, com sede no Município de Araxá.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 n° 795/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Loja Maçônica Obreiros da Paz n° 282, com sede no  Município de
Araxá.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, al terado pela Lei n°
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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2° do art. 15,
que os ocupantes dos cargos institucionais não percebem
remuneração pelo desempenho de suas atribuições. Quanto ao
destino do patrimônio, na hipótese de dissolução da entidade, o
estatuto é omisso. Aplica-se, portanto, o estabelecido no “caput” do
art. 61 do Código Civil.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 795/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 803/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.766/2005, a requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, visa a declarar de utilidade pública a Associação Mãe da
Divina Misericórdia, com sede no Município de Juiz de Fora.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão e à de Cultura. Nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cabe a este colegiado
proceder à análise da matéria em seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 803/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à Associação Mãe da Divina Misericórdia, com sede no
Município de Juiz de Fora, que, de acordo com os arts. 1º e 2º de seu
estatuto, é entidade de caráter religioso, dotada de personalidade
jurídica de direito canônico. Por sua vez, o art. 3º elenca os objetivos
da Associação, todos eles, cabe ressaltar, visando ao
desenvolvimento de atividades ligadas à evangelização.

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
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
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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 803/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 819/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Liga dos Blocos Carnavalescos da
Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede no Município de
Esmeraldas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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° 819/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Licace, com sede nesse Município.
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. 37 do seu estatuto determina que os cargos da
diretoria e do conselho fiscal serão considerados de caráter relevante
e não serão remunerados, e o art. 45 dispõe que, no caso de extinção
da Liga, o patrimônio será destinado a instituições sem fins lucrativos,
sediadas no Município.
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Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1° da Lei
n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declarat ório de utilidade
pública, alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 819/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 834/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de
Curvelo, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 834/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de Curvelo, 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, alterado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, nos incisos IV e V do
art. 31, respectivamente, que os seus dirigentes, conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remunerados e que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, preferencialmente
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vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede e a maior
parte das atividades no Município de Curvelo, dotada de
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 834/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 857/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à
Infância de Bambuí, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 857/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção à Infância de Bambuí, com sede
nesse Município.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina no parágrafo único
do art. 11 que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedada a distribuição de lucros,
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bonificações ou vantagens, e, no parágrafo único do art. 25, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 857/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 877/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ipanema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, 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° 877/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -,
com sede no Município de Ipanema.

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 de
seus cargos.

Além disso, o art. 57 de seu estatuto dispõe que, confirmada a
dissolução da Apac, seu patrimônio, depois de satisfeitos os
compromissos sociais, será doado a instituição congênere ou
assistencial, com personalidade jurídica; e o art. 59 determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão gratuitas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem.

Portanto, a instituição atende à exigência consubstanciada no art. 1°
da Lei n° 12.792, de 1998, reguladora do processo d eclaratório de
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utilidade pública, alterada pela Lei n° 15.430, de 2005.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 877/2007.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 881/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 881/2007, de autoria do Deputado Mauri Torres,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das Empresas do
Distrito Industrial de Coronel Fabriciano - Assedi-CF -, com sede
nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, 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 881/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação das Empresas do Distrito Industrial de Coronel Fabriciano
- Assedi-CF -, com sede nesse Município.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas. Além disso, o § 3º do art. 13 do seu estatuto
determina que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos
sócios, dos instituidores, dos benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, e o art. 34 dispõe que, no caso de dissolução da
instituição, os bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 881/2007.
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Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 886/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de São José, com sede no Município de
Ilicínea.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 886/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São José,
com sede no Município de Ilicínea.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina no art. 13 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública, e, no art. 30, que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como as dos seus
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedada a distribuição de
lucros, bonificações ou vantagens.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 886/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 887/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais e Proteção Ambiental da Região da Conquista -
Aprac -, com sede no Município de Ilicínea.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 887/2007 visa declarar de utilidade pública a

Aprac, com sede no Município de Ilicínea.
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 composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 41, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, legalmente constituída, e, no art. 42, que é
vedada a remuneração da diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 887/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto
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Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 911/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.703/2006, a requerimento do Deputado Doutor
Viana, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Holístico
de Estudo e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas
- Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 911/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Centro Holístico de Estudo e Recuperação em
Dependências Físicas e/ou Psicológicas - Centroherd -, com sede no
Município de Uberaba.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no § 2º do art. 14 que
os cargos da diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados e,
no parágrafo único do art. 24 que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere de
fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 911/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto
Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 914/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 914/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.766/2006, a requerimento do Deputado Eros
Biondini, objetiva declarar de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais de Lambari - S.O.S -, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, 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 914/2007 objetiva declarar de utilidade pública o

Serviço de Obras Sociais de Lambari - S.O.S -, com sede nesse
Município.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas. Além disso, o art. 11 do seu estatuto dispõe que, no
caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão
destinados a entidade congênere do Município, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, e o art. 18 determina que as
atividades da diretoria e do conselho fiscal não serão remuneradas.
Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 914/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 927/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.775/2006, a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade do
Congado do Rosário, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 927/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Irmandade do Congado do Rosário, com sede no Município
de Formiga.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da associação determina no art. 29 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedada a distribuição
de lucros, bonificações ou vantagens, e, no art. 41 que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, com personalidade jurídica e 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 927/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 928/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Projeto de Lei nº 928/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.795/2006, a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Rural
de Cunhas, com sede no Município de Formiga.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, 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 nº 928/2007 objetiva declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Rural de Cunhas, com sede no Município de
Formiga.

A instituição, constituída e em funcionamento há mais de um ano,
tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas.

Além disso, o art. 27 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas, e o art. 39 dispõe que, no caso de dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere do
Município, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430,de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 928/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 938/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei nº
938/2007 visa a declarar de utilidade pública o Núcleo de Assistência
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às Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e

distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinada 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 938/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Núcleo de Assistência às Toxicomanias - NAT -, com sede no
Município de Divinópolis.

Os requisitos pelos quais as associações e as 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 institui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionados, 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. 27 que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas
e, pelo art. 31, 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 938/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 939/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Clube de Mães que Renovam -
Clumar -, com sede no Município de Timóteo.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 939/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Clube de Mães que Renovam - Clumar -, com sede no Município de
Timóteo.

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 formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 9º, que
as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas; e, no art. 31, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
será destinado a instituição 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 939/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 944/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Terceira Idade
de Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
Perdizes.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 944/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação da Terceira Idade de Perdizes Alegria de Viver -
Ativa -, com sede no Município de Perdizes.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do
art. 28 que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas
e, no art. 31, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, com sede no Município
de Perdizes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 944/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 947/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o Projeto de Lei nº
947/2007 visa declarar de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao
Idoso Tocantinense, com sede no Município de Tocantins.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quando aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os art. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 947/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Sociedade de Amparo ao Idoso Tocantinense, com sede no Município
de Tocantins.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas
e, no art. 32, que, em caso de dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 947/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 951/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 951/2007, de autoria do Deputado Paulo
Guedes, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Jacaré, com sede no Município de Francisco Sá.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 951/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Jacaré, com sede no Município de Francisco
Sá

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas. Além disso, o parágrafo único do art. 10 do seu
estatuto determina que o exercício das funções de membros do
conselho fiscal e da diretoria não pode ser remunerado a nenhum
título, e o parágrafo único do art. 23 dispõe que, no caso de
dissolução da instituição, seu patrimônio reverterá em benefício de
entidades congêneres. Portanto, ela atende à exigência
consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei nº 15.430,
de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 951/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 953/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa,
Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 953/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Núcleo de Pesquisa, Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao
Cidadão, 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, 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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 12, que o exercício das funções dos membros da diretoria e dos
conselhos fiscal e de administração não pode ser remunerado a
qualquer título e, no parágrafo único do art. 26, que, em caso de sua
dissolução, as receitas e o patrimônio social reverterão em benefício
de entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 953/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 19/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 19/2007 “acrescenta parágrafo ao art. 2º-A da Lei
Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à de Administração Pública para
receber parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.
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Fundamentação
A proposição em comento visa a acrescentar o § 4º ao art. 2º-A da

Lei Complementar nº 83, de 2005, que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado -AGE. O dispositivo em
questão tem o escopo de autorizar o mencionado órgão jurídico, no
âmbito do Poder Executivo, a defender, judicial e extrajudicialmente,
ativa e passivamente, os membros dos conselhos do poder público,
ainda que não percebam remuneração e exerçam função sem cargo,
quando, em decorrência do exercício regular das atividades
institucionais, forem vítimas ou apontados como autores de ato ou
omissão definido como crime ou contravenção penal.

A título de ilustração, cabe ressaltar que a citada lei complementar já
prevê a prerrogativa legal da AGE e dos órgãos jurídicos das
autarquias e fundações públicas para promoverem a defesa dos
membros dos Poderes do Estado, dos titulares de Secretarias e
demais órgãos do Poder Executivo, o que abrange os servidores
efetivos e os ocupantes de cargos de direção e assessoramento dos
órgãos públicos e das entidades autárquicas e fundacionais.
Igualmente, a Lei nº 16.142, de 2006, assegura aos órgãos jurídicos
das empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas
públicas) a prerrogativa de promoverem a defesa jurídica de seus
dirigentes e empregados públicos, desde que estejam no exercício de
suas atribuições institucionais.

O projeto de que se cogita deve ser analisado sob o ponto de vista
da iniciativa para a deflagração do processo legislativo e do
instrumento normativo a ser utilizado para a disciplina da matéria. No
primeiro caso, a Carta mineira, no art. 66, III, “f”, prevê a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo para a organização da
Advocacia do Estado e dos demais órgãos da administração pública.
No caso em tela, trata-se de atribuição definida a órgão autônomo da
administração direta do Executivo e subordinado diretamente ao
Governador do Estado, o que torna legítima a apresentação do projeto
pela mencionada autoridade política.

No segundo caso, é oportuno ressaltar que o art. 65, § 2º, IV, da
Constituição do Estado considera lei complementar, entre outros
diplomas normativos, a lei orgânica da Advocacia do Estado, que
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compreende o conjunto de disposições que regulam o funcionamento
da instituição e define as atribuições de seus órgãos e agentes. Da
mesma forma é o comando previsto no art. 128-A da citada Carta
Política, o qual prevê a competência da AGE para promover as
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder
Executivo, mediante lei complementar.

Desse modo, existe plena compatibilização do projeto com as
diretrizes constitucionais atinentes à competência privativa do
Executivo para regular a matéria e ao instrumento normativo a ser
utilizado para atingir esse desiderato.

Quanto ao conteúdo em si da proposta, embora muitos membros de
órgãos colegiados do Executivo não sejam titulares de cargos públicos
nem percebam remuneração pelo exercício de suas atividades, trata-
se de agentes públicos que desempenham função estatal, ainda que
em caráter temporário. Nesse particular, basta lembrar que o art. 327
do Código Penal contém uma definição ampla de funcionário público,
a qual abrange os ocupantes de cargo, emprego ou função pública,
independentemente da natureza do vínculo entre tais agentes e o
poder público. Nesse conceito, o referido Código abriga também
pessoas que exercem cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, que são entes com personalidade de direito privado que
atuam paralelamente ao Estado. Logo, se tais agentes são
considerados servidores públicos pela legislação penal brasileira, é
juridicamente admissível que a Advocacia do Estado, ou órgão a ela
equivalente nas autarquias e fundações públicas, promova a defesa
jurídica desses profissionais, desde que ajam no exercício de suas
atribuições institucionais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
19/2007.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 172/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
172/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.172/2005, institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, a matéria foi apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas quanto ao mérito, a qual
opinou por sua aprovação na forma do substitutivo oferecido pela
Comissão de Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme anuncia a ementa, o objetivo da proposição é instituir a

política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso da
bicicleta. Cumpre-nos salientar que a matéria 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 2, então apresentado.

De acordo com o autor da proposição, a utilização da bicicleta como
modalidade de transporte acontece com grande freqüência nas
cidades brasileiras, especialmente naquelas onde a topografia
favorece o uso do equipamento, que é eficaz para os deslocamentos
de pequena distância, traz benefícios para a saúde do usuário e para
o ambiente, possibilitando a melhoria da qualidade de vida nas
cidades. Apesar de bastante difundido, o uso da bicicleta como meio
de transporte não recebe a atenção devida, fazendo com que sua
utilização seja considerada até mesmo um problema, devido aos
constantes atritos entre a bicicleta e outros veículos que dividem o
mesmo espaço nas vias urbanas. O uso eficiente da bicicleta como
modalidade de transporte urbano é bastante viável no Estado de
Minas Gerais; em muitas cidades ela já faz parte da paisagem urbana,
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como em Governador Valadares e Ubá. Além disso, é um
equipamento acessível a quase toda a população, devido ao preço
compatível com a renda média do brasileiro.

Infelizmente, poucas foram as ações de incentivo ao uso da bicicleta
como meio de transporte, atendendo a parcela considerável da
população que precisa se deslocar diariamente para o trabalho,
estudo ou mesmo lazer. Atualmente, no País, há pouco mais de
600km de ciclovias construídas e muito poucos projetos que priorizam
a bicicleta e outras modalidades de transporte não motorizado. Em
alguns países da União Européia, como a Holanda, há malhas
cicloviárias bem mais abrangentes, possibilitando a utilização da
bicicleta de maneira eficiente e segura nas viagens pendulares
urbanas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao
projeto em análise, por considerar que, embora a matéria se insira no
âmbito de competência estadual, existe competência do ente local
para promover intervenções na estrutura viária intramunicipal, ou seja,
existem diretrizes que devem ser estabelecidas pelo Município.

A comissão de mérito, por sua vez, concluiu pela aprovação do
projeto, acatando o substitutivo retrocitado, por entender que este
aprimora a proposição.

O governo federal, por meio do Ministério das Cidades, vai investir
R$62.000.000,00 na implantação de sistemas cicloviários no Brasil.
Assinou-se em 22/9/2004 portaria criando o Programa Brasileiro de
Mobilidade por Bicicleta – Bicicleta Brasil –, com recursos do
Orçamento Geral da União. Para obter financiamento, as Prefeituras
deverão apresentar projetos que integrem a bicicleta ao sistema de
transporte urbano, facilitando a mobilidade das pessoas. A proposta
básica do programa é estimular os governos municipais a implantar
sistemas cicloviários, que direcionem ações para a segurança de
ciclistas nos deslocamentos urbanos.

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não provoca
praticamente nenhum impacto, pois entendemos que as adequações
e providências necessárias de maior importância, como a intervenção
na estrutura viária, serão tomadas pelo Município, que disporá dos
recursos antes explicitados.
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Visando a aprimorar o projeto e a conferir maior objetividade às
ações a serem implementadas, já adotadas no programa federal,
apresentamos o Substitutivo nº 2, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

172/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2 a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política de incentivo a o uso da bicicleta no

Estado, com vistas a proporcionar acesso amplo e democrático aos
espaços públicos.

Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;
II - promover campanhas educativas voltadas para o uso da

bicicleta;
III - estimular a implementação de projetos e obras de infra-estrutura

cicloviária;
IV - incentivar o associativismo entre os usuários dessa modalidade

de transporte.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder

Executivo adotará, entre outras medidas, as seguintes ações:
I - capacitação de gestores públicos para a elaboração e

implantação de sistemas cicloviários;
II - formulação de projetos e programas de incentivo ao uso da

bicicleta, garantida a participação de representantes dos ciclistas
amadores e profissionais;

III - divulgação dos benefícios do ciclismo como meio de transporte e
prática esportiva;

IV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico;
V - fomento à implementação de infra-estrutura para o uso da

bicicleta.
VI - publicação de material informativo e de capacitação;
VII - realização de cursos e seminários nacionais e internacionais
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sobre a prática do ciclismo;
VIII - fomento à implementação de programas municipais de

mobilidade por bicicleta.
Art. 4º - O Poder Executivo promoverá a integração da política de

que trata esta lei com as ações desenvolvidas em âmbito federal e
municipal.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Weliton Prado - Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 218/2007

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
2.379/2005, autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a efetuarem a
gradual conversão da frota de seus veículos para gás natural no
Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Preliminarmente, observamos que esta Comissão, na legislatura

passada, concluiu pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.379/2005, cujo desarquivamento
resultou no Projeto de Lei nº 218/2007.

Trata-se de projeto que autoriza os Poderes Executivo e Legislativo
a efetuarem a gradual conversão da frota de veículos automotores
para gás natural e estabelece o prazo de noventa dias para a
publicação do cronograma de conversão.

No Estado, a matéria está disciplinada na Lei nº 13.162, de 1999,
alterada pela Lei nº 14.558, de 2002.
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Segundo a citada legislação, a frota oficial de veículos do Estado
deverá ser composta preferencialmente por unidades movidas a
combustível proveniente de fonte renovável, admitida a aquisição de
veículo movido por combustível proveniente de fonte não renovável,
em momentos de baixa oferta de unidades movidas por combustível
de fonte renovável.

Com efeito, a legislação mineira em vigor está em sintonia com a Lei
Federal nº 9.660, de 1998, que determina que a frota oficial deve ser
composta por unidades movidas a combustíveis renováveis, regra que
vale para todas as instâncias de poder.

A lei federal excetua apenas os veículos componentes da frota das
Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e aqueles
destinados à prestação de serviços públicos em faixas de fronteira e
localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis
renováveis.

Portanto, o projeto de autoria parlamentar, cuja iniciativa não
encontra óbice jurídico, esbarra na legislação federal, ao determinar a
conversão da frota oficial de veículos do Estado para gás natural,
combustível de fonte não renovável.

Merece ressaltar que o art. 22, IV, da Constituição Federal assegura
à União competência privativa para legislar sobre energia, e o art. 24,
V, do mesmo texto normativo, confere-lhe competência para
estabelecer normas gerais sobre produção e consumo.

Como vimos, a legislação estadual em vigor não impede o Estado
de utilizar gás natural como combustível dos seus veículos
automotores, em caráter suplementar. Destarte, é preciso reconhecer
que a proposta em exame está em parte atendida.

Na legislatura passada, esta Comissão, ao analisar o Projeto de Lei
nº 2.379/2005, ressaltou a natureza dinâmica da atividade
administrativa, ao se permitir ao administrador público um certo grau
de discricionariedade para a tomada de decisões.

Ora, se administrar é gerir interesses, devemos aceitar como
premissa básica que as medidas que engessam o administrador são
incompatíveis com a própria idéia de gestão e com o princípio da
razoabilidade, orientado para adequação dos meios aos fins.
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Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o princípio aplica-se a
todos o atos de administração, entre os quais a produção legislativa.

Por essas razões, o projeto encontra óbice jurídico à sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 218/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 247/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.736/2006, tem
por finalidade dispor sobre a inscrição de informações de interesse
médico em cédula de identidade.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, o projeto foi
preliminarmente encaminhado a esta Comissão para receber parecer
sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1º da proposta em tela, fica assegurado ao titular

de cédula de identidade expedida por órgão estadual o direito de nela
fazer constar informações sucintas sobre seu tipo sangüíneo e suas
condições particulares de saúde, cuja divulgação possa contribuir para
preservar sua saúde ou salvar sua vida.

Na justificação do projeto, o autor diz que o atendimento médico de
emergência é “uma corrida contra o tempo”; portanto, seria
“importante constar na cédula de identidade informações básicas
como grupo sangüíneo, fator RH, bem como informações sobre o
acometimento de doenças como diabetes, epilepsia, hipertensão
arterial, etc”. Segundo o autor, “de posse dessas informações no
documento de identificação, o médico não precisará submeter o
paciente a exames, o que lhe permitirá prestar um atendimento mais
rápido e mais adequado à condição pessoal do paciente, aumentando
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as chances de sucesso do procedimento”.
A proposta não contém vício de iniciativa, à luz do que dispõe o art.

66 da Constituição do Estado. Também não há que se falar em vício
de competência, uma vez que é o Estado que expede a cédula de
identidade. É certo que aspectos meritórios da proposta, como a
viabilidade administrativa, haverão de serem discutidos na Comissão
de Saúde, à qual incumbe o exame do mérito do projeto.

Todavia, a redação do art. 1º da proposição é muito ampla. Se o
cidadão puder fazer constar vários dados sobre suas condições de
saúde, existe o risco de não haver espaço, na cédula de identidade,
para tantas informações. Assim, o razoável é que se restrinja a
informação ao tipo sangüíneo e a doenças crônicas.

Porém, observa-se que já existe lei estadual tratando de parte da
matéria. O art. 1º da Lei nº 5.125, de 11/12/68, a qual, sem dúvida, foi
recepcionada pela atual ordem jurídica, dispõe que, sempre que o
requerente solicitar, na carteira de identidade fornecida pelos órgãos
estaduais de identificação civil, será incluída a anotação do tipo
sangüíneo e do fator RH do portador. O parágrafo único do mesmo
artigo dispõe que tal regra estende-se, também, aos casos de
renovação da carteira de identidade ou expedição de segunda via.

Nos termos do art. 2º da referida norma, serão aceitos como
documentos comprobatórios para a anotação a que se refere o art. 1º
atestado de exame firmado por laboratório de análises clínicas ou por
médico legalmente habilitado e atestado de exame fornecido por
serviço médico oficial.

Quanto ao art. 2º do projeto, determina este que o exercício do
direito estabelecido na proposta não exclui a incidência de taxa de
expedição de documento prevista na legislação em vigor. Assim, ao
solicitar uma nova carteira de identidade, agora fazendo constar
expressamente as informações mencionadas, o solicitante terá de
pagar uma nova taxa de expedição da cédula de identidade, o que é
bem justo.

O art. 3º da proposta em análise diz que o Poder Executivo
regulamentará a futura lei no prazo de trinta dias contados a partir da
data de sua publicação. Tal cláusula, que ofende o princípio da
separação dos Poderes, deve ser retirada do projeto: a
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regulamentação é atribuição do Executivo, ao qual compete definir o
momento de fazê-la.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 247/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 5.125, de 11 de dezembro de 1968, que dispõe sobre

a anotação do grupo sangüíneo e do fator RH, em caráter facultativo,
nas carteiras de identidade civil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 5.125, de 11 de dezembro de

1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Na hipótese de o requerente solicitar, a carteira de

identidade fornecida pelos órgãos estaduais de identificação civil
conterá anotação referente a doença crônica, tipo sangüíneo e fator
RH do portador.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 5.125, de 1968, fica acrescido do seguinte
parágrafo único:

“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - O exercício do direito estabelecido nesta lei não

exclui a incidência da taxa de expedição de documento prevista na
legislação em vigor.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 261/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei nº 261/2007, do Deputado Padre João, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 12/2003, dispõe sobre o
estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso de técnicas de engenharia genética e na liberação
de organismos geneticamente modificados – OGMs – no meio
ambiente, no Estado.
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Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem, agora, a
proposição a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 261/2007, oriundo do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 12/2003, estabelece normas de segurança e de
fiscalização de organismos geneticamente modificados – OGMs –,
também conhecidos como transgênicos, no Estado. Tais normas
envolvem a pesquisa, a produção, o plantio, a comercialização, o
armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação no meio
ambiente desses organismos.

É importante salientar que, na legislatura anterior, diante da
natureza polêmica da matéria e de sua complexidade científica e
tecnológica, o projeto foi objeto de exaustivos debates nas comissões
a que foi distribuído. Nessas discussões, que contaram com a
presença de especialistas e de representantes de agências
governamentais, de produtores e trabalhadores rurais e de entidades
ambientalistas, constatou-se a necessidade de o assunto ser tratado
de forma homogênea em todo o território nacional, ou seja, era
pertinente que norma geral federal disciplinasse o assunto, como de
fato ocorre. Ficou evidente, contudo, a necessidade de o Estado
exercer algum tipo de controle e fiscalização sobre as atividades que
envolvessem transgênicos em seu território, principalmente no campo
da experimentação.

Para possibilitar esse controle, o projeto em análise cria um cadastro
estadual das instituições que exercem aquelas atividades, bem como
impõe, para o experimento de campo com OGMs, o Estudo e o
Relatório de Impacto Ambiental – EIA-Rima. Além disso, determina
que projetos de pesquisa necessitam de parecer prévio favorável de
um órgão estadual colegiado a ser criado, o Conselho Estadual de
Bioética, e de autorização das Secretarias de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de Saúde. Para as demais atividades, a proposição em
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tela determina exigências de registro, de inscrição em cadastro e de
análise de risco. Há, ainda, no projeto, dispositivos sobre as
penalidades a que se sujeitam os infratores, compreendendo
apreensão de produtos e máquinas, suspensão de atividade,
interdição de área e multas que variam de 500 a 500.000 Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Essas exigências, entretanto, se sobrepõem àquelas que a
legislação federal, em especial a Lei Federal nº 11.105, de 24/3/2005 -
Lei de Biossegurança - já estabeleceu: entre outros procedimentos, as
empresas responsáveis devem providenciar a manutenção de
registros cadastrais, a obtenção do Certificado de Qualidade em
Biossegurança, o parecer prévio conclusivo da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança - CTNBio - e a criação de comissões
internas para controle das atividades com produtos da biotecnologia.

Percebe-se, claramente, uma superposição de atribuições para o
controle dos transgênicos nos âmbitos federal e estadual. Isso poderá
originar sérios conflitos na aplicação da legislação pertinente e, na
esfera privada, onerar financeiramente as instituições de pesquisa e
produção.

Essa duplicidade de competências foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça. Em seu parecer, considerou que a lei federal é
uma norma geral de aplicação compulsória por parte de todos os
entes federados. Nesse caso, aos Estados caberia tão-somente
suplementá-la, atendendo às peculiaridades regionais. A proposição,
na forma como foi apresentada, se aprovada, criaria instrumentos que
poderiam se contrapor aos previstos na lei federal. Com o objetivo de
adequar o projeto a essa realidade, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que eliminou alguns
dispositivos e preservou outros, sintetizados nos seguintes pontos:

- a modalidade comercialização é retirada da relação das atividades
sujeitas aos ditames da futura lei;

- fica mantido o cadastro estadual, competindo ao Estado a
fiscalização e o licenciamento das atividades e projetos, em
articulação com os órgãos e entidades da União;

- é obrigatória a comunicação aos órgãos estaduais competentes da
realização de projetos de pesquisa e de liberação de OGMs e seus
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derivados no meio ambiente;
- sujeita-se o infrator à pena de multa de 500 a 500.000 Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais, valores estes a serem utilizados
no custeio de atividades e projetos de OGMs desenvolvidos por
órgãos e entidades do Estado.

Deve-se levar em consideração, ao se analisar a proposição em
exame, que ela data de 2003 e foi editada nova legislação federal
sobre o assunto: a citada Lei Federal nº 11.105, de 2005. Percebe-se
que essa lei, embora tenha dado à pesquisa com OGMs tratamento
simplificado, não se descuidou do princípio da precaução, que deve
ser sempre observado nas questões ambientais. Merecem destaque
os seguintes comandos da norma federal:

- vedação à liberação no meio ambiente de qualquer OGM e seus
derivados sem o parecer da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio - e sem o licenciamento do órgão ou
entidade ambiental responsável, mediante publicação no “Diário
Oficial da União”;

- criação do Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS - ,
composto por 12 Ministros de Estado, órgão de assessoramento
superior do Presidente da República para a formulação e
implementação da Política Nacional de Biossegurança, competindo-
lhe apreciar, em última e definitiva instância, quanto aos aspectos de
conveniência e oportunidade, os pedidos de autorização para
atividades que envolvam OGMs e seus derivados;

- reestruturação da CTNBio, que passa a ser constituída por 27
membros, ampliando-se de três para oito o número de representantes
de instituições da sociedade civil (entre elas, as de defesa do
consumidor, da área de saúde e de defesa do meio ambiente). Esse
órgão consultivo e deliberativo, além de prestar apoio técnico ao
Conselho de Ministros, emite parecer técnico prévio, caso a caso, de
caráter conclusivo, sobre atividades, consumo ou qualquer liberação
no meio ambiente de OGM e seus derivados. Se o parecer for
positivo, o processo é encaminhado para avaliação dos órgãos e
entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e da Saúde, conforme o
caso;
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- atribuição a esses órgãos e entidades e à Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca do registro, autorização, licenciamento,
fiscalização e monitoramento das atividades e projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, produção e manipulação de OGMs e
seus derivados;

- determinação de que os responsáveis pelos danos ao meio
ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua
indenização ou reparação integral, independentemente da existência
de culpa. É criado um novo tipo penal para quem construir, cultivar,
produzir, transportar, transferir, comercializar, importar, exportar ou
armazenar OGMs sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (pena prevista: reclusão de um a
três anos);

- reforço, ainda, da exigência de rotulagem para os alimentos e
ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal
que contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs.

Em síntese, fica evidente que a norma federal abrange uma série de
instrumentos e medidas, restringindo-se as possibilidades das normas
suplementares estaduais. Por esse motivo, parece-nos mais
adequado acatar o Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de
Constituição e Justiça. Dessa forma, evita-se a superposição de
atribuições para o controle de OGMs, mantendo-se, porém, a
articulação com os órgãos e entidades da União e a obrigatoriedade
do acompanhamento e fiscalização das atividades e dos projetos
relativos a esse setor, bem como a necessidade do cadastro e da
comunicação, por parte do empreendedor, ao órgão estadual
competente. O infrator continua sujeito à pena de multa de 500 a
500.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, valores estes a
serem utilizados no custeio de atividades e projetos relativos a OGMs
desenvolvidos por órgãos e entidades do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

261/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio
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Avelar - Almir Paraca.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 335/2007

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 655/2003, dispõe
sobre a política estadual de arquivos.

Publicada em 15/3/2007, a matéria foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Cultura, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser
examinado sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Inicialmente, lembramos que na legislatura passada tramitou nesta

Casa projeto de lei tratando do mesmo tema. Ao ser analisado por
esta Comissão, o referido projeto recebeu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas por ela
apresentadas. Pelo prisma jurídico não vislumbramos razões para
opinar de forma diferente, no que tange à conclusão do parecer;
todavia, a bem da técnica legislativa e do princípio da consolidação
das normas, inserimos outras emendas, que serão devidamente
justificadas a seu tempo.

A matéria se insere entre aquelas reservadas pela Constituição
Federal como da competência legislativa concorrente entre a União,
os Estados e o Distrito Federal, por força do comando estabelecido no
art. 24 da Lei Maior, nos seus incisos VII, VIII e IX. De fato, a política
estadual de arquivos constitui-se em instrumento político e
administrativo de proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e
paisagístico do Estado, bem como de responsabilização por dano a
bens e direitos relativos a esses valores, questões intrínsecas à
educação, à cultura e ao ensino no Estado.

Também a competência material prevê, nas três esferas de governo,
a implementação de ações voltadas para a conservação do patrimônio
público, a proteção dos documentos, das obras e de outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, bem como o impedimento da
evasão, da destruição e da descaracterização de obras de arte e de
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outros bens de valor histórico, artístico e cultural, conforme dispõe o
art. 23, incisos I, III e IV, também da Constituição Federal.

No exercício da sua competência legislativa concorrente, a União
promulgou a Lei nº 8.159, de 8/1/91, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.
Essa norma geral determinou, nos seus arts. 17 e 21, que a
administração da documentação pública ou de caráter público é
competência das instituições arquivísticas respectivas de cada ente
federado e que legislação específica de cada um desses entes
definirá os critérios de organização e vinculação dos seus arquivos,
bem como a gestão e o acesso aos documentos.

Já o Poder Legislativo do Estado, no exercício da sua competência
legislativa suplementar, apresenta o projeto de lei sob análise, que
busca adequar a disciplina da matéria, no âmbito do território mineiro,
às normas gerais emanadas pela União, suplementando-as no que
tange aos aspectos específicos da proteção de seus bens de valor
histórico, artístico e cultural, sejam eles documentos ou obras.

Outrossim, a disciplina da matéria no contexto da Lei nº 11.726, de
30/12/94, que estabelece a política cultural do Estado, atribui ao tema
tratamento dependente e subordinado ao aspecto genérico que a lei
enfoca, em dissonância com o contexto autônomo que lhe atribuiu a
norma geral da União que dispõe sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados. Por esse prisma, se mostra necessário
desvincular da Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política
cultural do Estado de Minas Gerais, a Seção III do seu Capítulo II, que
trata, justamente, dos arquivos.

Ademais, entendemos oportuno trazer para o texto do projeto sob
análise, algumas questões presentes na referida sessão da lei
destacada, objetivando consolidar todos os aspectos referentes ao
arquivo público mineiro. Desse modo, apresentamos algumas
emendas aditivas ao projeto, porque pertinentes ao teor da matéria;
todavia, à Comissão de mérito, a ser ouvida em momento próprio,
caberá avaliar com maior propriedade a conveniência e a
oportunidade das medidas propostas no âmbito desta Comissão.

No que tange ao Conselho Estadual de Arquivos - CEA -,
mencionado no art. 14 do projeto, cumpre salientar que a sua criação
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foi prevista no art. 83 da citada Lei nº 11.726, de 1994, fato esse que
não deve ser omitido no projeto, por constituir referência tanto para o
legislador quanto para o intérprete e para o aplicador da lei; no
entanto, o estabelecimento das competências do Conselho, órgão
vinculado ao Poder Executivo, cabe privativamente a esse Poder sob
pena de vício de iniciativa, com fulcro nas disposições do art. 66,
inciso III, alínea “e”, da Constituição mineira. Por essa razão,
apresentamos a Emenda nº 1, supressiva do art. 14 do projeto.

Por outro lado, a obrigatoriedade de reunião periódica dos membros
do Conselho e a responsabilidade do seu presidente pela convocação
dessas reuniões, questões previstas no art. 15 do projeto, constituem
matéria de natureza regimental do Conselho, não devendo ser objeto
de lei no sentido estrito. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº
2, que suprime o referido artigo. Além disso, o art. 9º do projeto incorre
em vício de inconstitucionalidade, ao estabelecer, para o Poder
Executivo, a atribuição de criar órgãos pertencentes à estrutura do
Arquivo Público Mineiro, quais sejam as unidades regionais, matéria
que se insere entre aquelas da iniciativa privativa do Governador do
Estado por se referirem à estruturação e à organização daquele
Poder, haja vista o disposto na alínea “e” do inciso III do art. 66, da
Constituição mineira. Para corrigir o vício apontado, apresentamos a
Emenda nº 3, supressiva do dispositivo mencionado.

Outrossim, cumpre resguardar os registros civis de arquivos de
entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código
Civil, identificando-os como sendo de interesse público e social. Para
tanto, por meio da Emenda nº 4, inserimos o § 3º no art. 12 do projeto,
renumerando os demais parágrafos.

Feitos os ajustes propostos, pretendemos que toda a matéria
relacionada com a política estadual de arquivos passe a constar em
um único documento legal, em que esperamos seja transformado o
projeto de lei sob análise. A contribuição que certamente virá, por
ocasião da apreciação da matéria pela próxima comissão permanente
desta Casa, qual seja a Comissão de Cultura, muito enriquecerá o
projeto do ponto de vista do seu conteúdo, sobremaneira no que tange
à oportunidade e à conveniência do tratamento da matéria objeto da
proposição em análise de forma inteira, global, alcançando todas as
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nuances que ela possa apresentar. Diante da pretendida consolidação
da matéria em uma norma legal única e específica, como recomenda
a lei federal já mencionada – Lei nº 8.159, de 8/1/91, que dispõe sobre
a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras
providências - revogamos a Sessão III do Capítulo II da Lei nº 11. 726,
de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas
Gerais, ou seja, os seus arts. 26 ao 40, justamente os dispositivos que
se referem aos arquivos do Estado. É o que fazemos por meio da
Emenda nº 5, que dá nova redação ao art. 17 do projeto.

A Emenda nº 6 insere a cláusula de vigência da lei, agora constante
no art. 18 do projeto.

Diante da fundamentação apresentada, verificamos que nada obsta
à tramitação do Projeto de Lei nº 335/2007 nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 335/2007
com as Emendas nºs 1 a 6, a seguir redigidas.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 14.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 15.

Emenda nº 3
Suprima-se o art. 9º.

Emenda nº 4
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte § 3º, renumerando-se os demais

parágrafos:
“Art. 12 - (...)
§ 3º - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas

produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam
identificados como sendo de interesse público e social.”.

Emenda nº 5
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
“Art. 17 - Ficam revogados os arts. 26 ao 40 da Lei nº 11.726, de 30

de dezembro de 1994.”.
Emenda nº 6

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
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“Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 351/2007

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 2.249/2005, torna
obrigatória a contratação de seguro por parte dos estacionamentos no
âmbito do Estado de Minas Gerais.

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
Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a Comissão de Constituição

e Justiça, ao analisar o Projeto de Lei nº 2.249/2005, concluiu 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.

O projeto em tela pretende tornar obrigatória a constituição de
apólice securitária por parte daqueles que desenvolvem atividade no
ramo de estacionamento de veículos no Estado de Minas Gerais. Nos
termos do projeto, tal obrigatoriedade abrange os estacionamentos
públicos e privados, ainda que o proprietário ou o explorador do
negócio disponibilizem a vaga gratuitamente para o usuário.

A adoção da medida proposta, certamente, colocará fim à polêmica
sobre a responsabilidade por dano ou furto de automóveis nos
estacionamentos. Tal controvérsia envolve os empresários desse
ramo de atividade e mesmo órgãos e entidades que oferecem ao
cliente ou usuário, sem nenhum ônus, o direito de estacionar seu
veículo em pátio próprio.
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Cabe observar, no caso em análise, a existência de legislação
municipal regulando a atividade nas principais cidades brasileiras,
lembrando, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, após analisar
inúmeras ações de indenização propostas por consumidores lesados,
editou a Súmula nº 130, em que consta o seguinte: "A empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorridos em seu estacionamento".

Não existe vedação legal a que esta Casa disponha sobre a matéria,
uma vez que a competência para legislar sobre proteção, consumo e
responsabilidade por dano ao consumidor é concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal, conforme se evidencia da
disposição constante do art. 24, V e VIII, da Constituição da
República.

Assim, não existindo norma federal sobre a matéria, os Estados
passam a exercer a competência legislativa plena.

A proposição em estudo deve ser analisada nesta Casa Legislativa,
em obediência ao comando insculpido no art. 61, XVIII, da
Constituição mineira, valendo lembrar, também, que, no caso, não
existe nenhuma vedação a que se instaure o processo legislativo por
iniciativa parlamentar. O art. 3º do projeto, entretanto, padece de vício
de natureza constitucional, ao responsabilizar o administrador do
estacionamento pela indenização dos prejuízos causados a terceiros,
invadindo, assim, seara de competência privativa da União, à qual
compete estabelecer normas relativas à responsabilidade civil,
conforme dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal. Além disso, o
dispositivo é desnecessário, pelo fato de o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor estabelecer a responsabilidade do prestador
de serviço pelos danos causados aos consumidores bem como a
terceiros.

A apresentação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, tem o
propósito de adequar o texto do projeto à técnica legislativa,
acrescentando ao conteúdo da proposição a natureza do seguro, de
modo a acobertar não apenas os danos causados aos veículos, como
também o furto ou o roubo do próprio bem objeto da proteção.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 351/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a contratação de seguro pelos estacionamentos no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a pessoa jurídica que mantenha serviço de

estacionamento privado, com fins lucrativos, obrigada a contratar
seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda.

Art. 2º - No comprovante do estacionamento do veículo, constarão o
nome da seguradora e o número da apólice do seguro.

Art. 3º - Será afixada, em local visível, nas dependências do
estacionamento, placa informando a existência do seguro de que trata
esta lei, a qual conterá o número do telefone do órgão de defesa do
consumidor do Município ou do Estado.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
425/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.737/2004, trata da “afixação de cartazes nos terminais rodoviários e
nas estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte
da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso e dá outras providências”.

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, legalidade e constitucionalidade
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta torna obrigatória a afixação de cartazes
nos terminais rodoviários e estações ferroviárias, contendo os termos
relativos a transporte da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que contém o
Estatuto do Idoso e dá outras providências, e tem por objetivo divulgar
direitos assegurados por lei e orientar os funcionários das empresas
quanto ao tratamento que devem dispensar aos idosos que se dirigem
aos guichês para compra de passagens.

A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria
visa a beneficiar um grupo de pessoas portadoras de condições
especiais, em obediência ao preceituado na Constituição da
República. São os chamados direitos da terceira geração, que
encontram cada vez mais acolhida na sociedade. Muito se tem
realizado nesse terreno com o objetivo de salvaguardar a dignidade
daqueles que fazem jus a um tratamento diferenciado. O próprio
princípio da eqüidade prevê tratamento desigual para os desiguais.

Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e a Estadual
de 1989, que declaram direitos de grupos hipossuficientes, contamos
com a Lei Federal nº 8.842, de 1994, que define a Política Nacional do
Idoso, e a Lei Federal nº 10.741, de 2003, que contém o Estatuto do
Idoso. Ambas vieram instrumentalizar as disposições contidas nas
citadas Constituições no que se refere ao idoso.

Nossa Carta Magna demonstra, em vários artigos, sua determinação
em declarar e proteger os direitos dos grupos hipossuficientes. Assim,
no seu art 3º, IV, estabelece como um dos objetivos fundamentais da
República o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”.

Atendendo ao preceito constitucional, foi editada a Lei Federal nº
10.741, de 2003, que estabelece normas e critérios básicos em defesa
do idoso, entre eles, nos arts. 39 a 42, o seu direito de “ir e vir”.

A proposição em análise tem o objetivo de garantir esse direito,
tornando-o de conhecimento público, por meio da afixação de
cartazes nos terminais rodoviários e nas estações ferroviárias. Assim,
verificamos que essa medida irá, com certeza, beneficiar os idosos,
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além de representar um avanço na configuração de uma estrutura
mais democrática da sociedade.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer,
apresentou a Emenda nº 1, a fim de corrigir algumas impropriedades
técnicas no texto do projeto. A proposição em exame fala em
transporte coletivo intermunicipal, ao passo que a citada Lei Federal nº
10.741 determina procedimentos referentes a transportes urbano,
semi-urbano e interestadual. Por partilharmos o mesmo entendimento,
concordamos com a modificação proposta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

425/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
427/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.599/2004, dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou
roubo e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece, em seu art. 1º, que “o veículo

apreendido por suspeita de furto ou roubo poderá ficar sob a guarda e
a responsabilidade daquele que detiver sua posse, desde que o tenha
adquirido de boa-fé”.
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O art. 2º da proposição dispõe que, “em caso de furto ou
desaparecimento do veículo, o seu depositário deverá recolher aos
cofres públicos o valor constante no termo de responsabilidade, que
deverá ser o mesmo do dia da assinatura do termo”.

Já o art. 3º determina que, caso não haja interesse do possuidor
pela preferência, “o veículo poderá ser entregue a entidade
filantrópica, de reconhecida utilidade pública, nos termos da Lei nº
12.972, de 27 de julho de 1998”.

À primeira vista, pode parecer que o projeto em questão contém
regras de direito administrativo, ramo do direito público que pode ser
objeto de disciplinamento jurídico por parte de todos os entes da
Federação brasileira. Entretanto, ao analisar detidamente o conteúdo
da proposição, constata-se que seus dispositivos estão intimamente
relacionados com o direito civil, ramo do direito privado que se
enquadra no domínio normativo da União, nos termos do art. 22, I, da
Constituição da República. Isso porque a matéria contém prescrições
atinentes à posse e à guarda de veículos particulares apreendidos
pelo Estado ou por terceiros, assegurando a estes o direito de manter
a posse de tais bens, desde que os tenham adquirido de boa-fé.

Ora, é o direito civil que regula os institutos de que cogita o projeto,
especialmente posse, propriedade, direito de preferência para a
aquisição de bens e os riscos da evicção (perda da coisa), esta
prevista explicitamente no art. 447 do Código Civil Brasileiro. Segundo
De Plácido e Silva, evicção “significa o ato pelo qual vem um terceiro
desapossar a pessoa da coisa ou do direito, que se encontrava em
sua posse, por ter direito a ela (...) é o desapossamento judicial, ou
seja, a tomada da coisa ou do direito real, detida por outrem, embora
por justo título”. O mencionado jurista ensina, ainda, que a evicção
também tem o sentido de “reivindicação da coisa, ou do direito real,
em poder de outrem que a detinha como proprietário ou titular deles”
(in “Vocabulário Jurídico”, 12ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993, p.
225).

A única possibilidade de o Estado Federado legislar sobre temas
específicos desse ramo do direito privado é mediante autorização em
lei complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 22 da
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Constituição Federal.
Portanto, o projeto contém vício insanável de constitucionalidade por

adentrar a esfera normativa da União, o que compromete sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 427/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 462/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em comento,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.724/2006,
“dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas
alcoólicas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão tem o escopo de obrigar os produtores,

importadores com sede no Estado e comerciantes de bebidas
alcóolicas no território mineiro a inserir, nas embalagens dessas
bebidas, a advertência “se beber, não dirija”, a qual deverá ser
redigida em caracteres legíveis, para propiciar sua imediata
identificação pelo consumidor do produto.

O art. 3º do projeto manda aplicar ao infrator da futura norma jurídica
as penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 1990,
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
o qual estabelece uma série de penalidades, entre as quais a multa, a
apreensão do produto e a suspensão temporária da atividade.
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Finalmente, o art. 4º fixa o prazo de 180 dias contados da publicação
da lei para que os responsáveis pela confecção e pela colocação da
advertência de que trata o projeto possam se adaptar a tais
exigências.

A nosso ver, o objetivo por excelência do projeto de lei em epígrafe
é proteger a saúde da população, valendo-se, para tanto, da inserção
dessa advertência nas embalagens das bebidas alcoólicas. Ora, é
sabido que a grande maioria dos acidentes automobilísticos resultam
da imprudência dos condutores, fato estreitamente relacionado com o
consumo de bebidas alcoólicas. Nesse caso, a providência prevista na
proposição funciona como um alerta ou uma medida preventiva para
os condutores de veículos automotores, o que, em última análise, tem
o escopo de proteger a integridade física desses condutores e das
pessoas que transitam pelas vias públicas.

A Constituição da República, no art. 23, II, determina explicitamente
que a proteção da saúde se enquadra no âmbito da competência
comum de todos os entes da Federação brasileira, o que faculta ao
Estado editar normas jurídicas sobre a matéria e praticar ações
concretas que visem à proteção da saúde das pessoas. Por outro
lado, o projeto pode ser apreciado pelo ângulo da produção e do
consumo, visto que a principal providência impositiva consiste na
inserção de dados nas embalagens de produtos expostos ao
consumo, embora tal informação ou advertência não contenha
elementos sobre as características químicas do produto. Mesmo
nesse terreno, é lícito ao Estado legislar sobre a matéria, pois o art.
24, V, da Constituição consagra a competência legislativa concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para editar normas sobre
produção e consumo, caso em que a competência da União se
restringe à elaboração de normas gerais que vinculam os demais
entes federados. Além disso, a matéria regulada no projeto não se
encarta no campo da iniciativa privativa de órgão ou autoridade, sendo
lícita a membro desta Casa a deflagração do processo legislativo para
a disciplina do assunto.

Entendemos que a proposição não encontra óbice jurídico que
comprometa sua tramitação nesta Casa, seja de natureza formal, seja
de natureza material, pois tanto a defesa da saúde quanto a legislação
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atinente a produção e consumo são passíveis de disciplina pelo
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 462/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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”.

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 em análise autoriza o Poder Executivo a utilizar

madeira apreendida para a construção de habitação popular.
Estabelece, outrossim, condições para o aproveitamento da madeira e
para o ingresso de pessoas em programas de construção de
habitações populares.

Cumpre-nos salientar que a proposta em exame já tramitou na
legislatura passada, na forma do Projeto de Lei nº 2.825/2005. À
época, esta Comissão opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou profundamente a
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza
jurídico-material à sua tramitação. Em seu parecer, informou que a
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destinação dos produtos e subprodutos florestais apreendidos está
disciplinada 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
competente, mediante prévia avaliação, a instituição científica,
hospitalar, penal, militar, pública ou outras com fins benemerentes,
mediante justificativa em requerimento próprio, lavrando-se o
respectivo termo”. A Lei Federal nº 9.605, de 1998, estatui que as
madeiras apreendidas serão “doadas a instituições científicas,
hospitalares, penais e outras com fins beneficentes”.

Como se vê, 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, donde concluímos que a proposição em nada colide com
a legislação específica.

Em nível estadual, é de ressaltar a aprovação recente, em Santa
Catarina, da Lei nº 13.917, de 2006, estabelecendo, textualmente, que
a madeira apreendida naquele Estado pelos órgãos públicos
encarregados do amparo e proteção ao meio ambiente e repressão a
crimes ambientais “será destinada à Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina - Cohab, que a utilizará nas construções de
casas populares”.

Como muito bem argumenta o autor da proposição, a moradia
cumpre um papel fundamental para a cidadania, a dignidade e a
segurança da família. Todos sabemos, por outro lado, que o déficit
habitacional está entre um dos mais graves problemas sociais do
País. Em Minas, embora venha caindo, esse déficit ainda é da ordem
de 12,1%, conforme dados da Fundação João Pinheiro do ano de
2005.

A casa denominada “popular” é uma residência unifamiliar, sem
previsão de sistemas estruturais complexos, com área que raramente
ultrapassa os 80 m², muitas vezes construída pelos próprios futuros
moradores. Nesse contexto, a madeira, por proporcionar significativa
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rapidez nas construções e por ser reconhecidamente sólida, com
adequado isolamento térmico e acústico, só tem a contribuir para os
programas sociais de habitação.

Vale observar que, por se tratar de uma matéria-prima natural, a
madeira requer cuidados especiais no seu manejo e
acondicionamento, tais como imunização específica e galpões
apropriados, a fim de que sejam preservadas as suas qualidades,
aumentando em muito sua vida útil. Ora, todos esses cuidados,
embora necessários, em muito oneram o Estado. Nesse particular, a
proposição, ao criar alternativas para o destino da madeira
apreendida, fará diminuir o estoque de madeira acondicionada pela
fiscalização do Estado, contribuindo justamente para diminuir esse
custo para o erário.

A Comissão anterior, tendo em vista a necessidade de consolidar a
legislação que trata do assunto e permitir maior discricionariedade ao
Poder Executivo no trato das medidas relacionadas a renda familiar,
cadastros e estudos socioeconômicos, ofereceu o Substitutivo nº 1, o
qual acatamos, por entendermos que em nada prejudica a essência
do projeto.

Dessa forma, entendemos que a proposição traz em seu bojo
inegável mérito, uma vez que contribui para a redução do déficit
habitacional, por meio de medida redutora de custos, propiciando o
cumprimento das prerrogativas constitucionais do Estado na área
social.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

469/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Gil Pereira -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 478/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
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3.179/2006, dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e outras
unidades de saúde possuírem macas e cadeiras de rodas adequadas
ao atendimento das pessoas obesas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi a proposição
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela 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, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em tela é a melhoria do atendimento ao

cidadão obeso em estabelecimentos de saúde do Estado, obrigando
esses estabelecimentos a disponibilizar macas e cadeiras de rodas
adequadas às necessidades dos pacientes com excesso de peso.

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
3.179/2006, que deu origem ao projeto em análise. Naquela
oportunidade, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 2. Considerando que não houve alterações
nas normas vigentes, mantivemos o mesmo entendimento
manifestado naquela ocasião acerca do tema tratado.

Conforme relatado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o Estado já legislou a respeito de necessidades especiais do
obeso, obrigando o sistema de transporte intermunicipal a adaptar
seus veículos para facilitar a entrada e a permanência dos portadores
de deficiência física e dos que têm dificuldade de locomoção, entre os
quais o obeso se inclui. Tais medidas se encontram na Lei nº 10.820,
de 1992.

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, 10.500.000
brasileiros com 20 anos ou mais são obesos. Somado àqueles que
apresentam algum sobrepeso, o número sobe para 39 milhões, ou
seja, 40,6% da população adulta. Oportuno é informar que se
considera obeso o indivíduo que apresenta Índice de Massa Corporal -
IMC - igual ou superior a 30, calculando-se esse índice por meio da
divisão do peso pelo quadrado da altura.
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A obesidade é considerada doença e, como tal, deve ser evitada e
combatida nos serviços de saúde. Entretanto, os portadores dessa
doença, bem como os das demais doenças precisam ser
adequadamente atendidos em todos os estabelecimentos de saúde,
de modo especial naqueles que atendem pelo Sistema Único de
Saúde – SUS. Isso significa que os obesos precisam de equipamentos
apropriados, que permitam seu rápido e confortável deslocamento em
unidades de saúde, para que a atenção e o socorro de que
necessitam lhes chegue com a mesma prontidão que aos demais
cidadãos.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
que ampliou o comando para todas as instituições do Estado e
restringiu as penalidades às situações que configurarem relação de
consumo.

Entendemos que a extensão da obrigatoriedade a todos os
estabelecimentos de saúde do Estado foi excessiva, pois o comando
passaria a atingir até os pequenos consultórios médicos e
odontológicos do interior, bem como os pequenos laboratórios de
análises clínicas. Isso seria de difícil cumprimento e inviabilizaria
economicamente o funcionamento de muitos pequenos
estabelecimentos de saúde. Ademais, o corpo de vigilantes sanitários
do Estado não seria suficiente para fiscalizar tal medida, o que a
tornaria inócua de pronto. Assim sendo, preferimos restringir a
obrigatoriedade aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços
em regime ambulatorial e de internação.

Também achamos importante a especificação de referências
mínimas de carga e dimensões dos equipamentos para garantir a
observância do cumprimento do dispositivo e facilitar a sua
fiscalização pelo poder público.

Por outro lado, entendemos, outrossim, que à obrigação imposta
deve corresponder a respectiva penalidade no caso de
descumprimento. Por essa razão, não é razoável que somente se
penalize a omissão quando se configurar uma relação de consumo. A
grande massa de usuários de instituições de saúde do Estado é
atendida pelo SUS, e não é, portanto, consumidora do serviço, na
acepção técnica do termo, pois consumidor é apenas o indivíduo que
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paga pelo bem ou serviço de que faz uso. Não podemos excluir o
usuário do SUS da proteção adicional que a penalidade significa. Por
esse motivo, achamos também necessário alterar o dispositivo que se
refere às penalidades, de forma a proteger todos os usuários de
serviços de saúde do Estado que precisarem de equipamentos
específicos para obesos.

O art. 99, XXXV, do Código de Saúde do Estado, consubstanciado
na Lei nº 13.317, de 24/9/99, considera infração sanitária a não-
observação de exigência sanitária relativa a imóvel, equipamento ou
utensílio por parte do detentor legal da posse de alvará sanitário de
funcionamento, o que sujeita o infrator a algumas penalidades,
conforme o caso em questão, como: penas de advertência; pena
educativa; interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade
e do produto; cancelamento do alvará sanitário ou multa.

O projeto em comento trata de macas e cadeiras de rodas
adequadas a obesos; portanto, refere-se a equipamentos de hospitais
e ambulatórios. Entendemos, dessa forma, que as penalidades
aplicáveis à nova obrigação estabelecida no projeto em análise já
estão previstas no arcabouço jurídico estadual, de forma abrangente
como reconhecemos ser justo. Torna-se necessário apenas citar o
dispositivo na proposição.

Consideramos a matéria socialmente relevante e oportuna. E para
promover os ajustes apontados, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

478/2007 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
Obriga os estabelecimentos de saúde do Estado a ter disponíveis

macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento de pessoas
obesas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que prestam serviços de saúde no

Estado, em regime ambulatorial ou de internação, ficam obrigados a
ter disponíveis macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento
de pessoas obesas.
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Parágrafo único - As dimensões mínimas dos equipamentos a que
se refere o “caput” serão de 0,50m X 0,60m (zero vírgula cinqüenta
metros por zero vírgula sessenta metros) no caso da cadeira de rodas,
e 2,00m X 0,70m (dois metros por zero vírgula setenta metros) no
caso da maca, devendo ambas suportar carga de até 200kg (duzentos
quilos).

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 99, XXXV, da Lei nº 13.317, de 24 de
setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo
de cento e vinte dias para se adequarem às disposições desta lei,
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 488/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 488,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.190/2005, cria o
Serviço Voluntário de Capelania hospitalar em todos os nosocômios
públicos ou privados que possuam número igual ou superior a trinta
leitos e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer acerca de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto pretende que os estabelecimentos hospitalares coloquem

à disposição de seus pacientes e familiares, bem como de
funcionários e de profissionais da saúde, o Serviço Voluntário de
Capelania Hospitalar, com vistas a prestar-lhes conforto espiritual e
orientação religiosa.

Conforme dispõe o projeto, o serviço voluntário estará afeto e
subordinado à direção do hospital, cabendo a esta aceitar ou não as
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indicações de novos voluntários, a serem feitas pelo Capelão Titular.
O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será coordenado por um
Capelão Titular formado em curso específico de capelania, com
especialização na área hospitalar, credenciado por unidade de
capelania voluntária da União Internacional de Pastores e Capelães
Voluntários - Unipas - e aprovado pela direção da unidade. O Capelão
Titular será assistido por um Capelão Auxiliar.

A proposição contém, ainda, disposições que disciplinam os
procedimentos a serem observados para a prestação do serviço de
capelania.

Sem embargo do louvável objetivo que move o autor da proposição,
consistente na prestação de conforto espiritual e orientação religiosa
aos enfermos, entendemos não ser a legislação o meio adequado
para a consecução de tal propósito. Com efeito, a explicitação em
pormenor do modo pelo qual deve instalar-se um serviço voluntariado
com vistas à prestação de assistência religiosa aos enfermos constitui
matéria que, pela sua própria natureza, refoge da esfera legal. Trata-
se de assunto de tal modo ligado à intimidade da instituição hospitalar,
que compete a esta, segundo juízo próprio de oportunidade e
conveniência, estabelecer normas internas a respeito da matéria. E
que sejam normas dotadas de um maior grau de elasticidade e de
flexibilidade, de modo a permitir rearranjos normativos para os casos
de falta de correspondência entre um determinado regramento e a
realidade concreta, pois bem sabemos que, muitas vezes, normas
que, em tese, poderiam trazer resultados positivos, na prática podem
mostrar-se inaplicáveis. Uma vez erigidas em estatutos legais, tais
normas, se inadaptadas às situações concretas, demandariam um
novo processo legislativo, com todas as delongas que lhe são
inerentes, para a sua modificação.

A esse propósito, cumpre invocar a lição do renomado jurista Celso
Antônio Bandeira de Mello acerca da distinção conceitual entre
normas de sujeição geral e normas de sujeição especial, estas últimas
atinentes ao funcionamento de faculdades, museus, bibliotecas,
teatros, hospitais, asilos e outros estabelecimentos do gênero. O autor
sublinha a inadequação e impropriedade de se remeter ao Legislativo
a normatização pormenorizada do funcionamento desses
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estabelecimentos, “bem como o regime condicionador ou repressor
das condutas de quaisquer pessoas que com eles mantivessem os
contatos necessários ao desfrute das utilidades que proporcionam,
sem criarem uma autêntica balbúrdia e sem instaurarem uma série de
contra-sensos ou de regras visivelmente inadaptadas às
circunstâncias; e isto, mesmo na suposição de que fosse
materialmente possível”. (“Curso de Direito Administrativo”, 18ª
edição, Editora Malheiros.)

Acresça-se ainda que, recentemente, esta Comissão teve ocasião
de se pronunciar a respeito do Projeto de Lei nº 487/2007, de
conteúdo análogo ao do que ora se examina. Cuidava-se de
disciplinar o serviço voluntário de capelania nos estabelecimentos
penitenciários. O traço distintivo entre as duas proposições reside,
pois, no fato de que uma se refere ao serviço voluntário de capelania
nos presídios, ao passo que a outra trata do mesmo serviço no âmbito
dos nosocômios. Tanto numa hipótese quanto na outra, faz-se
presente a preocupação com a dimensão espiritual do ser humano, a
qual, comumente, ganha maior relevância em situações aflitivas e de
dor, como aquelas próprias do ambiente penitenciário ou hospitalar.
Quanto ao mais, a disciplina normativa é a mesma, de modo que as
ponderáveis razões que levaram a um parecer contrário ao Projeto de
Lei nº 487/2007 subsistem em face do Projeto de Lei nº 488/2007.

Do exposto, resulta claro não ser a lei o instrumento idôneo para
veicular normas disciplinadoras da matéria versada no projeto, razão
pela qual este não tem como prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 488/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 490/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.154/2007, a proposição em
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epígrafe institui a obrigatoriedade da realização de perícia anual, com
a apresentação dos respectivos laudos técnicos, em pontes e viadutos
integrantes das rodovias e estradas estaduais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a instituir a obrigatoriedade da

realização de perícia anual, com a apresentação dos respectivos
laudos técnicos, em pontes e viadutos integrantes das rodovias e
estradas estaduais.

Os problemas das estradas brasileiras têm sido objeto da mídia,
destacando-se que a precariedade da rede rodoviária representa
imenso custo para o País, pois coloca em risco a vida dos usuários e
dificulta o escoamento da produção. Nesse sentido, a preocupação do
autor da proposição em exame representa efetivamente os anseios do
povo mineiro e merece nosso aplauso. Todavia, a proposição
legislativa apresentada não é a solução adequada para o problema
mencionado.

Com efeito, a situação das pontes e dos viadutos se insere nesse
quadro: sua recuperação e sua preservação integram a política
pública que envolve toda a infra-estrutura rodoviária. A obrigação de
assegurar a manutenção da infra-estrutura rodoviária já está
estabelecida em lei, em especial, na Lei Delegada nº 128, de 2007,
que atribui a seguinte competência à Secretaria de Transporte e
Obras Públicas - Setop -:

“Art. 2º - A Setop tem por finalidade planejar, dirigir, executar,
controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a
obras públicas e transporte, trânsito e tráfego dos setores terrestre,
hidroviário e aeroviário, especialmente no que se refere a infra-
estrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de
regulação e concessão de serviços (...)”.

Não cabe ao legislador definir a obrigatoriedade de serem feitas
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perícias anuais nas pontes e nos viadutos, pois, se assim fosse, seria
necessária a edição de outras normas jurídicas, para definir a
obrigação de tapar os buracos nas estradas, de pintar as faixas, de
substituir as placas danificadas em virtude do tempo, entre outras.
Todas essas medidas devem constar nos planos e nos programas sob
a responsabilidade da Setop, segundo dispõe o inciso VI do art. 2º da
Lei Delegada nº 128, de 2007, com a devida repercussão na Lei
Orçamentária Anual - Lei nº 15.970, de 2006.

Sendo assim, preocupado com a situação das pontes e dos viadutos
das rodovias de Minas Gerais, cabe ao representante do povo atuar,
pelo menos, de duas formas. Preliminarmente, deve ele verificar como
a matéria se encontra disciplinada no projeto de lei que prevê o
orçamento anual do Estado e apresentar emendas, se for o caso. Em
seguida, deve ele atuar junto à Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, à qual compete acompanhar a
implantação dos planos e dos programas e exercer a fiscalização dos
recursos estaduais neles investidos, nos termos do inciso XIII do art.
100 do Regimento Interno. Portanto, os problemas relacionados às
pontes e aos viadutos das rodovias mineiras não demandam ações no
campo da função legislativa do Parlamento mineiro, mas no da função
fiscalizadora.

Conclusão
Pelas considerações apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 490/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 558/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Padre João, o
Projeto de Lei nº 1.782/2004, atual Projeto de Lei nº 558/2007, dispõe
sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos
pessoais à Junta Comercial.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, cabe salientar 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.
Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça opinativa, a
argumentação jurídica apresentada na ocasião.

O projeto em exame determina que toda ocorrência de roubo, furto
ou extravio de documentos pessoais no Estado seja encaminhada, no
prazo de 24 horas, à Junta Comercial do Estado. Esta, nos termos da
proposição, deverá manter cadastro atualizado com informações
sobre documentos roubados, furtados ou extraviados. Em caso de
utilização indevida de tais documentos, a Junta comunicará o fato, no
prazo de 24 horas, à autoridade policial, a fim de fornecer elementos
para a investigação.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que o art. 24,
inciso III, da Constituição da República autoriza o Estado membro a
legislar concorrentemente com a União sobre Junta Comercial. Na via
da legislação concorrente, cabe à União editar normas gerais sobre a
matéria e, aos Estados, suplementar tal normatização. Conquanto
haja inúmeras leis editadas pela União referentes à Junta Comercial,
não há regramento que a aborde sob a perspectiva adotada pelo
projeto em exame, de modo que é lícito ao Estado disciplinar o
assunto de forma plena, sendo certo que eventual legislação federal
superveniente suspende a legislação estadual naquilo em que lhe for
contrário, consoante dispõem os §§ 3º e 4º do inciso XV da Lei Maior.

Com efeito, a proposição em exame objetiva disciplinar a Junta
Comercial sob a ótica da segurança pública, conferindo-lhe a função
de auxiliar a elucidação de práticas delituosas envolvendo
documentos pessoais. Nesse ponto, acresce mais uma razão
justificadora da atividade legiferante estadual, visto que a segurança
pública constitui matéria de competência comum dos entes políticos
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integrantes da Federação, inserindo-se, pois, no domínio normativo do
Estado membro.

Outrossim, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa, o que autoriza este Parlamento a deflagrar o processo
legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 558/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 566/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 565/2003, dispõe
sobre a política de estímulo à construção de barragens e de
desenvolvimento econômico das regiões dos Vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e Norte de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Na legislatura passada, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela viabilidade jurídica da matéria objeto da proposição em
epígrafe quando da apreciação do Projeto de Lei nº 565/2003.

Os argumentos reproduzidos a seguir, extraídos do parecer então
exarado, refletem o nosso entendimento atual sobre o assunto.

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dispor sobre a política
de estímulo à construção de barragens e de desenvolvimento
econômico das regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte
de Minas, com o objetivo de combater os efeitos da seca e melhorar a
oferta de água no semi-árido mineiro; incentivar o turismo na região
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abrangida pela política de que trata a proposta; promover o
desenvolvimento econômico e social nas regiões que menciona;
promover a conservação das águas; assegurar a proteção e o uso
sustentável e múltiplo dos recursos hídricos.

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
e ao Município, o combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização, mediante a integração social dos setores
desfavorecidos. A referida norma 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.

Além disso, o projeto trata de estabelecer políticas visando a
assegurar a proteção e o uso sustentável dos recursos hídricos,
otimizando e integrando as iniciativas públicas e privadas de
gerenciamento desses recursos. A Constituição do Estado, ao
estabelecer diretrizes para a política hídrica estadual, preconiza, no
art. 249, o aproveitamento e o uso racional, em seus múltiplos usos,
dos recursos hídricos, observada a legislação federal.

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
lhe são vedadas, conforme o disposto no § 1º do art. 25 da
Constituição Federal.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
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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, para a perfeita
indicação dos Municípios beneficiados pela política a ser instituída
com a aprovação do projeto em tela, apresentamos a Emenda nº 1 na
conclusão deste parecer. Apresentamos, ainda, a Emenda nº 2,
visando à supressão do art. 4º da proposição, já que o referido
dispositivo contém normas programáticas que constituem os meios de
ação administrativa do Poder Executivo, já abrangidas por normas
constitucionais e legais vigentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 566/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica estabelecida a política estadual de estímulo à

construção de barragens e de desenvolvimento econômico do Norte e
Nordeste de Minas Gerais.

Parágrafo único - Integram a área de abrangência referida no ‘caput’
deste artigo as áreas mencionadas nos incisos I e II do art. 2º da Lei
nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e dá
outras providências.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 631/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 784/2003,
acrescenta artigo à Lei nº 13.771, de 11/12/2000.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para receber parecer.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a matéria nos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria, objeto da proposição em epígrafe, tramitou na legislatura

passada e recebeu parecer favorável desta Comissão. Os argumentos
jurídicos reproduzidos a seguir, que ora encampamos, foram utilizados
por esta Comissão no exame do Projeto de Lei nº 784/2003.

A Lei nº 13.771, de 11/12/2000, dispõe sobre a administração, a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
Estado e dá outras providências. O seu art. 12 estabelece,
textualmente:

“Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteção ou
manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas quanto no
interesse dos serviços públicos de abastecimento de água, ou
também por motivos geológicos, geotécnicos ou ecológicos, se fizer
necessário registringir a captação e o uso dessas águas, o órgão
outorgante do direito de uso poderá, com base em estudos
hidrogeológicos ambientais, instituir áreas de proteção e controle,
restringir as vazões captadas por poços, estabelecer as distâncias
mínimas entre poços e tomar outras medidas que o caso requeira”.

Na legislatura atrasada, por meio do Projeto de Lei nº 2.029/2002,
do Deputado Fábio Avelar, esta Casa procurou introduzir três
parágrafos no art. 20 da citada lei, com o seguinte teor:

“Art. 20 - (...)
§ 4º - Ficam proibidas a outorga do direito de uso e a concessão de

licenças ambientais para fins de captação de águas subterrâneas por
poços tubulares ou por qualquer outro meio, inclusive das nascentes
naturais, em um raio de trinta quilômetros do perímetro das estâncias
hidrominerais de Minas Gerais, para a produção de águas a serem
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, exceto
quanto destinadas ao abastecimento público.

§ 5º - As empresas que se utilizam dos processos referidos no
parágrafo anterior terão prazo de até cento e oitenta dias, contado da
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data de publicação desta lei, para apresentarem estudo técnico,
elaborado por instituto de pesquisa vinculado às universidades
públicas ou ao Estado, o qual comprove que as captações que
utilizam ou pretendem utilizar não interferem nos mananciais que
abastecem as estâncias hidrominerais.

§ 6º - O não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica
o cancelamento de licenças ambientais e de outorga do direito de uso
das águas, devendo o órgão competente notificar o empreendedor
para que cesse a atividade de captação no prazo de noventa dias
contado da notificação”.

Ao examinar essas normas, o Governador do Estado negou-lhes
aquiescência, sob o argumento de que os dispositivos tinham por
objetivo a “criação de área de proteção de aqüífero subterrâneo”,
prevista no art. 13 da mencionada lei, cuja incumbência foi deferida ao
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, por meio do seu art. 12.
Alegou, ainda, que a fixação dessa faixa de proteção com raio de
30km do perímetro das estâncias hidrominerais era desprovida de
qualquer critério técnico que a fundamentasse.

Não obstante o parecer da Comissão Especial ser contrário ao veto
do Governador nesse particular, ele foi mantido pela Assembléia, na
reunião de Plenário do dia 26/3/2003.

O Projeto de Lei nº 784/2003, do Deputado Laudelino Augusto,
retoma esse tema, sob outro enfoque. Ao invés de proibir a outorga do
direito de uso e a concessão de licenças ambientais para fins de
captação de águas subterrâneas na situação por nós mencionada, ele
estabelece regra de natureza transitória, até a instituição efetiva das
áreas de proteção e controle previstas no art. 12, cujo dispositivo
ainda não foi regulamentado, como determinado pelo art. 6º da Lei nº
14.596, de 23/1/2003, que alterou a Lei nº 13.771, de 2000.

Com esse espírito de prevenir danos ambientais, princípio
fundamental do Direito Ambiental, a proposição em exame obriga o
poder público a promover audiência pública da qual participem os
órgãos e as entidades estaduais competentes, o empreendedor e o
poder público municipal da estância hidromineral diretamente afetada,
para fins de outorga de águas e concessão de licenças ambientais
destinadas à produção de águas a serem dessalinizadas ou
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salinizadas para fins de comercialização. Estabelece, também, prazo
para a realização de audiências destinadas à avaliação dos
empreendimentos em funcionamento.

A proteção do meio ambiente insere-se no âmbito da competência
comum e legislativa do Estado membro, nos termos dos art. 23, VI, e
24, VI, da Constituição Federal. Por outro lado, as águas subterrâneas
incluem-se entre os bens do domínio estadual, por força do art. 26, I,
do mesmo diploma normativo.

Como até este momento, as áreas de proteção especial não foram
regulamentadas pelo Executivo, o estabelecimento de procedimentos
cautelares, no âmbito das estâncias hidrominerais, não encontra óbice
de natureza jurídico-constitucional que impeça o projeto de tramitar
nesta Casa.

Na realidade, a realização de audiência é um procedimento que
permitirá maior controle pela população dos empreendimentos,
públicos ou privados, de explotação de recursos hídricos próximos a
aqüíferos de águas minerais, reconhecidas nacional e
internacionalmente por suas qualidades e propriedades
medicamentosas.

Por fim, registramos a inexistência de barreira à iniciativa
parlamentar no processo legislativo em matéria de meio ambiente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 631/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 675/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 675/2007
redefine a composição do Conselho Estadual de Educação e
estabelece a realização da Conferência Estadual de Educação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Administração Pública.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber
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parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa redefinir a composição do Conselho

Estadual de Educação e estabelecer a realização da Conferência
Estadual de Educação. Hoje, a matéria encontra-se disciplinada pela
Lei Delegada nº 105, de 29/1/2003.

Não é permitida ao parlamentar a iniciativa de projeto de lei que
pretenda disciplinar a composição de orgãos colegiados da estrutura
do Poder Executivo, embora lhe seja permitido questionar a
composição desses órgãos, utilizando-se para isso da tribuna ou de
outra instância que entender pertinente.

Com efeito, como desdobramento do princípio da separação de
Poderes, apenas o Chefe do Poder Executivo pode apresentar projeto
de lei que crie órgão, altere a sua estrutura ou defina a sua
composição, nos termos do art. 61, § 1º, da Constituição do Estado.

Há reiterada jurisprudência dos tribunais confirmando a aplicação do
mencionado dispositivo constitucional, em decisões que consideram
inconstitucionais projetos de lei que criam órgãos do Poder Executivo
ou alteram a sua estrutura. Assim, a título de exemplo, trancrevemos
trecho de ementa da Adin nº 1.391-2, que tramitou no Supremo
Tribunal Federal: “A disciplina normativa pertinente ao processo de
criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e
entidades integrantes da Adminsitração Pública estadual é matéria
que se insere, por efeito de sua natureza, na esfera de exclusiva
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face da cláusula de
reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, da CF, que consagra o princípio
fundamental inteiramente aplicável aos Estados membros em tema de
processo legislativo”.

Assim sendo, não há como a proposição em exame prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 675/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito
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Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 931/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 26/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Conselheiro Lafaiete
o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 931/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo faça reverter ao
Município de Conselheiro Lafaiete imóvel constituído de cinco lotes
urbanos, com área total de 2.250m², situado no quarteirão 16, Bairro
Angélica, nesse Município, e registrado sob o nº 25.890, a fls. 16 do
Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conselheiro Lafaiete.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1964,
por doação do Município de Conselheiro Lafaiete, com cláusula de
reversão se, no prazo de três anos a contar de 18/12/64, não fosse
construído no local um prédio destinado a abrigar a cadeia pública.

Em função do descumprimento do ônus estipulado, a administração
municipal pleiteia o retorno do bem ao patrimônio de Conselheiro
Lafaiete para aproveitá-lo de acordo com a demanda social, em
atendimento ao interesse público.

A matéria em análise 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, a
necessidade de existência de interesse público.
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O projeto de lei em análise está de acordo com a legislação vigente,
não encontrando óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 931/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 933/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 28/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 7 933/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Pará de Minas dois terrenos, com 1.200m² cada um,
localizados no Povoado de Sobrado e no Povoado de Costas, nesse
Município, nos quais foram edificados prédios escolares rurais
padronizados e constituíram sede de extintas escolas municipais.

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, impõe, além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, por destinar os imóveis para
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instalação de serviços públicos municipais.
Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição

determina que os bens 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.

Visto que ambos os imóveis contêm dados cadastrais comuns,
cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1, com o fim de dar concisão ao
texto do art. 1º, de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 933/2007
com a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pará de Minas dois imóveis constituídos por terrenos edificados, com
área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados) cada um,
situados no Povoado de Sobrado e no Povoado de Costas, nesse
Município, e registrados sob o nº 42.132, a fls. 294 do Livro 3-AT, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se à instalação de serviços públicos municipais.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, 16/5/2007, a seguinte comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Wan-

Dyck Dumont, ocorrido em 13/5/2007, em Bocaiúva. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Ademir

Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição nºs 23 a 27/2007 - Projetos de Lei nºs 1.098 a
1.111/2007 - Requerimentos nºs 564 a 575/2007 - Requerimentos dos
Deputados Rômulo Veneroso, Walter Tosta, Luiz Humberto Carneiro
(2) e Eros Biondini e João Leite e outros - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Lúcia
Mendonça e dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio,
Almir Paraca e Célio Moreira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Eros Biondini e João
Leite e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 2.398 e
2.399/2002 e 1.150/2003 e dos Projetos de Lei nºs 279 e 323/2007;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Luiz Humberto Carneiro (2); aprovação - Encerramento.

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

Pinheiro - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento  -  Eros
Biondini -  Fábio Avelar  - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
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Brandão - Gustavo Corrêa -  Inácio  Franco - Irani Barbosa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rosângela  Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -  Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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
- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Paulo Rubem Santiago, Presidente da Subcomissão

Permanente para Estudar Políticas, Orçamento e Financiamento da
Segurança Pública da Câmara dos Deputados, solicitando o envio de
informações relativas à execução orçamentária e financeira da área
de segurança pública deste Estado nos anos que especifica.

Do Sr. Gerardo Renault, Presidente do Iplemg, comunicando a nova
composição da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal do órgão, definida em eleição realizada em 28/3/2007.

Do Sr. José Otávio Andrade Franco, Presidente do Consórcio de
Recuperação da Bacia da Pampulha, solicitando a indicação de dois
representantes deste Legislativo para compor o Conselho de
Administração da entidade no biênio 2007-2009.

Do Sr. Domingos Ciribelli, Assessor de Comunicação da Mineração
Rio Pomba Cataguases, prestando informações relativas a
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requerimento da Comissão de Participação Popular encaminhado pelo
Ofício nº 643/2007/SGM.

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 23/2007
Altera os arts. 62 e 247 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A alínea “a” do inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do

Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - (...)
XXXIV - (...)
a) os casos previstos no § 2º do art. 246 e no § 3º do art. 247.”.
Art. 2º - O inciso IX do § 1º, bem como o § 6º do art. 247, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 247 - (...)
§ 1º - (...)
IX - a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terra pública

para fins sociais, pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta
pessoa, compatibilizadas com os objetivos de reforma agrária, são
limitadas a 250ha (duzentos e cinqüenta hectares) de área, por
unidade respectiva;

(...)
§ 6º - Quem tornar economicamente produtiva terra pública estadual

e comprovar sua vinculação a ela, terá preferência para adquirir-lhe o
domínio, até o limite da área de 2.500ha (dois mil e quinhentos
hectares), desde que adimpla às exigências a serem estabelecidas
em lei ordinária, contra o pagamento do seu valor, acrescido dos
emolumentos.”.

Art. 3º - Ficam suprimidos o inciso III do § 7º e o § 8º do art. 247.
Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
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Jayro Lessa - Vanderlei Jangrossi - Sebastião Helvécio - Maria Lúcia
Mendonça - Lafayette de Andrada - Irani Barbosa - Dimas Fabiano -
Antônio Júlio - José Henrique - Arlen Santiago - Elmiro Nascimento -
Alencar da Silveira Jr. - Paulo Cesar - Sargento Rodrigues - Luiz
Humberto Carneiro - Sebastião Costa - Leonardo Moreira - Zé Maia -
Luiz Tadeu Leite - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Carlos
Pimenta - Neider Moreira - Zezé Perrella - Dalmo Ribeiro Silva - Sávio
Souza Cruz.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 24 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica

acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 24º - (...)
“§ 9º - Sem prejuízo do disposto no §1º, a relação entre a maior e a

menor remuneração ou subsídio de todos os agentes públicos do
Estado, inclusive os agentes políticos, não excederá 50/1 (cinqüenta
por um).”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Célio Moreira - Ademir Lucas - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -

Gustavo Valadares - Antônio Carlos Arantes - Jayro Lessa - Sebastião
Helvécio - Dimas Fabiano - Rosângela Reis - Gustavo Côrrea -
Leonardo Moreira - Carlos Mosconi - João Leite - Arlen Santiago -
José Henrique - Roberto Carvalho - Chico Uejo - Maria Lúcia
Mendonça - Sargento Rodrigues - Paulo Cesar - Padre João - Luiz
Tadeu Leite - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Eros Biondini.

Justificação: O grande desafio que a sociedade impõe aos políticos
atualmente é encontrar uma forma justa de remunerar os ocupantes
dos altos cargos do governo.

Uma das soluções esperadas é a criação do teto salarial para todos
os Poderes e todas as esferas de governo por meio de um projeto de
lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, do Senado, da
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Câmara e do Supremo Tribunal (art. 48, XV, c/c art. 39, XI, da
Constituição Federal). Essa solução, entretanto, não resolverá o
problema, pois o teto poderá ser aumentado a qualquer momento, por
meio de um simples projeto de lei.

Na verdade, o problema dos altos salários não reside no valor do
salário em si, mas na absurda desproporção entre os menores e os
maiores salários. De fato, se o Brasil fosse um país desenvolvido, com
média salarial elevada, ninguém se escandalizaria com um salário de
R$ 12.000,00 pago aos ocupantes do alto comando da administração
pública.

Uma solução eficaz, então, seria estabelecer uma relação entre o
maior e o menor salário, de forma que haja um limite para distância
entre os extremos da escala salarial.

A idéia de estabelecer essa relação é uma genuína aplicação da
justiça distributiva. O número de servidores que recebem a maior
remuneração é ínfimo, se comparado ao número de servidores que
recebem a menor remuneração, logo o impacto orçamentário de um
aumento concedido ao topo do funcionalismo é muito menor do que
um aumento concedido à base. Com isso, os servidores do topo têm
uma margem de negociação maior para reivindicar aumentos,
enquanto os servidores da base estarão sempre oprimidos pelo
problema do impacto orçamentário. Essa situação faz criar uma
diferença cada vez maior entre as remunerações dessas duas
classes. O estabelecimento de uma relação impede que isto ocorra,
protegendo a base do funcionalismo e, conseqüentemente, garantindo
justiça na distribuição salarial.

As Constituições Federal e Estadual já prevêem essa relação, mas
apenas para os servidores públicos. Vejamos:

“Art. 39 - (...)
§ 5º - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, obedecido em cada caso, o
disposto no art. 37, XI” (Constituição Federal).

 “Art. 24 - (...)
§ 1º - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a

maior e a menor remuneração do servidor público, observados, como
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limites e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Deputado
Estadual, Desembargador e Secretário de Estado” (Constituição
Estadual).

O que se pretende com esta proposta é que o Estado de Minas
Gerais, no pleno exercício de sua autonomia, inclua nessa relação os
subsídios dos agentes políticos. O valor deve ser discutido nesta
Casa, mas, de início, proponho 50/1, por ser um valor que está
adequado à nossa realidade (na relação de 50/1, se o menor salário
for R$240,00, o maior será R$12.000,00). Saliento que o valor
proposto nesta proposição é apenas um limite, não impedindo que lei
ordinária venha estabelecer valor menor (art. 24, § 1º, Constituição
Estadual).

E os salários que hoje estão muito acima deste limite?
Seria desejável que supersalários fossem reduzidos, mas isso não

pode ser feito por meio de lei, pois a lei não pode desconstituir uma
situação consolidada no passado. Deve-se buscar a via judicial.

Observe-se, no entanto, que a partir da entrada em vigor desta
proposta, todo aumento que violar a relação de 50/1 será considerado
inconstitucional. Assim, embora não reduza os supersalários - o que
seria inconstitucional - impede-se que eles aumentem
desproporcionalmente aos menores salários.

Creio de que a Assembléia de Minas, como vanguarda entre os
Legislativos do País, não se furtará ao debate desta importante
matéria, e dará ao Brasil uma solução ética e eficaz para questão
salarial.

Ressalto, que a presente proposta é a antiga Proposta de Emenda à
Constituição nº 42/2003, de minha autoria, apresentada na 15ª
Legislatura.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2007
Dá nova redação ao § 10 do art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 10 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 39 - (...)
§ 10 - Os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens do militar

e as normas sobre investidura, promoção, estabilidade, limites de
idade e condições de transferência para a inatividade serão
estabelecidos no estatuto, resguardado o direito de a policial militar e
a bombeiro militar requererem sua transferência para a reserva
remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Alencar

da Silveira Jr.  -  Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Durval Ângelo - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Gláucia  Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Inácio Franco -  João Leite - Luiz Tadeu Leite - Padre
João - Paulo Cesar - Rinaldo Valério - Ronaldo Magalhães - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Zé Maia.

Justificação: Cuida esta proposta de emenda à Constituição de
consubstanciar o princípio da isonomia, especialmente quando
observado pelo viés de conferir tratamento desigual aos desiguais na
medida das suas desigualdades.

Mulheres e homens são iguais, na forma do art. 5º, I da Constituição
da República, mas é a mesma Carta Magna que, reconhecendo a
dupla jornada feminina no trabalho e na organização da família
(mormente na criação dos filhos), confere tratamento diferenciado à
aposentadoria das mulheres (art. 40, III e 201, §7º) ao minorar em
cinco anos o tempo necessário para sua transferência para a
inatividade.

Por essa razão é que se faz necessário corrigir a injusta omissão
quanto ao regime próprio de previdência dos militares estaduais, que
não confere às policiais militares o mesmo direito de aposentadoria
mais célere (quando comparado com o direito dos homens).

Há uma discriminação inconstitucional no fato de a policial militar e a
bombeiro militar terem de trabalhar o mesmo tempo que o policial
militar e o bombeiro militar, para se aposentarem, quando nenhuma
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outra servidora nem trabalhadora do regime geral de previdência são
obrigadas a fazê-lo.

Para corrigir tal omissão, pleiteamos o apoio de nossos pares à
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 26/2007
Acrescenta o § 4º ao art. 74 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 74 da Constituição do Estado o

seguinte § 4º:
“Art. 74 - (...)
§ 4º - Todos os convênios celebrados pelo governo do Estado

deverão ser enviados à Assembléia Legislativa no prazo de trinta dias
contados de suas assinaturas, para conhecimento.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos Pimenta - Fábio Avelar - Vanderlei Jangrossi - Gustavo

Valadares - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Vanderlei Miranda -
Leonardo Moreira - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Bráulio Braz -
Juninho Araújo - Rêmolo Aloise - Ruy Muniz - Paulo Cesar - Hely
Tarqüínio - Dimas Fabiano - Arlen Santiago - Ana Maria Resende -
Delvito Alves - Rosângela Reis - Carlos Mosconi - Ademir Lucas -
Gláucia Brandão - José Henrique - Antônio Genaro - Dalmo Ribeiro
Silva - Wander Borges.

Justificação: Os convênios são acordos firmados por entidades
públicas de qualquer espécie ou entre estas e organizações
particulares, para a realização de objetivos de interesses comuns.
Quando celebrados, têm de ser publicados no diário oficial, nos
termos do art. 166, c/c o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de
1993. No entanto, publicam-se apenas os resumos dos convênios,
impedindo-se, assim, uma análise mais detalhada destes.

A Assembléia Legislativa é responsável pelo controle externo dos
atos do Executivo, conforme o disposto no art. 74, “caput”, da Carta
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mineira. O exame tão-somente da minuta dos convênios celebrados
pelo Estado prejudica sobremaneira o seu trabalho fiscalizatório. Por
esse motivo, apresentamos esta proposta de emenda, a qual objetiva
munir o Legislativo de instrumentos para que cumpra, efetivamente, o
seu papel fiscalizador.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27/2007
Acrescenta o § 4º ao art. 199 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 199 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do § 4º com a seguinte redação:
“Art. 199 - (...)
“§ 4º - A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -, a

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - e outras
instituições de ensino superior vinculadas ao poder público estadual
deverão manter cursos de capacitação de estudantes egressos da
rede pública, proporcionando-lhes o acesso ao ensino universitário da
respectiva instituição educacional.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos  Pimenta  - Ademir Lucas - Vanderlei Jangrossi - Antônio

Júlio - Vanderlei Miranda - Juninho Araújo - Carlos Mosconi - João
Leite - Arlen Santiago - Lafayette de Andrada - José Henrique - Bráulio
Braz - Hely Tarqüínio - Ruy Muniz - Antônio Genaro - Paulo Cesar -
Dimas Fabiano - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Gláucia Brandão -
Leonardo Moreira - Doutor Viana - Gustavo Valadares - Ana Maria
Resende - Dinis Pinheiro - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio
Avelar - Wander Borges.

Justificação: Os resultados dos últimos vestibulares em Minas
Gerais comprovam que a maior parcela dos estudantes das
universidades públicas são procedentes de cursinhos particulares
cujas mensalidades são inacessíveis às pessoas de baixo poder
aquisitivo, o que gera uma legião de excluídos da educação superior.
O ideal seria termos um ensino médio de qualidade, capaz de habilitar
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o educando a ingressar na faculdade e que tivéssemos vagas nas
universidades em quantidade suficiente para acolher todos os jovens
diplomados no 2º grau. É imperioso começarmos a transformação
desse quadro, pela adoção de medidas concretas que possibilitem, no
mínimo, o equilíbrio de oportunidades de acesso ao ensino superior,
principalmente às universidades mantidas pelo Governo de Minas
Gerais.

É de conhecimento público que o acesso às universidades tem sido
uma preocupação constante por parte do poder público, da
comunidade acadêmica e da sociedade, especialmente quando se
trata de jovens de poucos recursos financeiros. A acessibilidade
pretendida no § 4º proposto para o art. 199, da Constituição do
Estado, fundamenta-se nessa busca constante de meios adequados
para universalizar a educação superior. Como legisladores, devemos
estar sempre buscando caminhos e propostas que assegurem aos
nossos estudantes garantias de acesso ao nível superior de ensino e,
para tanto, devemos proporcionar oportunidades para que a etapa do
vestibular possa ser superada, independentemente das condições
socioeconômicas dos estudantes.

Como garantias de tais direitos, as respectivas normas devem estar
contidas no texto da Carta Constitucional do Estado. Assim
acreditamos na aprovação dessa proposta, em nome da educação, da
juventude e do desenvolvimento do nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.098/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.788/2006)

Declara de utilidade pública a Instituição Educacional Gabriela
Mistral, com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Educacional

Gabriela Mistral, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Instituição Educacional Gabriela Mistral, fundada em
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1983, sem fins lucrativos, possui como finalidade primordial promover
gratuitamente ações que visem ao desenvolvimento integral da
criança, priorizando a primeira infância.

Para dar suporte a esse trabalho, contribui para o estabelecimento
de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,
estadual e municipal; busca garantir a universalidade e a qualidade da
atenção dispensada à criança e à sua família, na perspectiva de
concretizar os seus direitos e as oportunidades de acesso aos bens
socioculturais necessários à sua formação.

Promove e divulga pesquisas, publicações, conferências, debates e
seminários, objetivando a troca de informações e a construção de
conhecimentos sobre a infância.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.099/2007
Obriga os estabelecimentos a disponibilizar contrato de adesão ao

consumidor com antecedência mínima de 24 horas contadas da
previsão de sua assinatura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores obrigados a disponibilizar o

instrumento de contrato de adesão ao consumidor com antecedência
mínima de 24 horas contadas da previsão de sua assinatura.

Parágrafo único - Para fins desta lei, o conceito de fornecedor é
aquele previsto pelo art. 3º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.

Art. 2º - Fica o fornecedor responsável por esclarecer as dúvidas do
consumidor referentes ao instrumento de contrato de adesão durante
o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º - É nulo o negócio jurídico realizado sem observância do
estabelecido no art. 1º desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Délio Malheiros
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Justificação: Os contratos de adesão são objeto de uma alta
porcentagem de ajuizamento de ações no Poder Judiciário no Estado
de Minas Gerais, comumente pelo grau de generalidade que detêm e
pela inadvertência dos consumidores que a eles aderem.

A cultura de nossa sociedade, infelizmente, não é a de ler prévia e
atentamente todos os contratos que se assina. Por esse motivo, a
imposição do período de 24 horas entre a ciência e a assinatura do
contrato parece ser uma forma de incentivar os consumidores a se
informarem acerca das condições que pretendem contratar, abrindo
espaço para dúvidas e eventual alteração de cláusulas lesivas.

Além de tal imposição auxiliar no zelo pelos direitos do consumidor,
certamente irá diminuir o número de ações propostas junto ao Poder
Judiciário de Minas Gerais, diminuindo gastos do poder público e
acelerando a decisão das demais ações em tramitação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.100/2007
Declara de utilidade pública a Casa da Sopa Tia Euzápia, 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 da Sopa Tia

Euzápia, 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 maio de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Casa da Sopa Tia Euzápia, com sede em Patos de

Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada que tem por finalidade principal a promoção social das
pessoas carentes e marginalizadas. Para tanto, a entidade realiza
visitas fraternas em hospitais e asilos e também aos encarcerados,
buscando a reabilitação física, espiritual e moral deles. Ainda contribui
para a erradicação da vadiagem e do uso de substâncias
entorpecentes, trabalha em prol da eliminação do analfabetismo,
desenvolve programas de combate à desnutrição e à mortalidade
infantil, distribui cestas básicas, entre outos fins.
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A referida entidade foi fundada em 1º/11/93, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Casa
da Sopa Tia Euzápia, 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 1.101/2007
Declara de utilidade pública a Biblioteca Pública Espírita Francisco

de Assis, com sede no Município de Itaguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Biblioteca Pública

Espírita Francisco de Assis, com sede no Município de Itaguara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A Biblioteca Pública Espírita Francisco de Assis tem

como objetivos estatutários promover a cultura por meio do incentivo à
leitura, bem como divulgar a doutrina espírita e interagir, nas mais
diversas formas, com entidades que tenham objetivos afins.

Face ao exposto, e por atender a entidade todos os requisitos
expressos na Lei nº 15.430/2005, apresento este projeto de lei para
apreciação dos meus 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 1.102/2007
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 3.694, de 6 de dezembro de

1965, que reconhece de utilidade pública a Associação Asilo de
Velhos Santo Antônio, com sede na cidade de Oliveira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 3.694, de 6 de dezembro de 1965, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Asilo Santo Antônio,
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com sede no Município de Oliveira”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: O projeto de lei em causa decorre da alteração da

razão social, endereço e atividade da entidade Sociedade São Vicente
de Paulo, Conselho Particular Vicentino Antônio Frederico Ozanam
para Asilo Santo Antônio, com sede à Rua Papa João XXIII, nº 265,
Bairro Aparecida, no Município de Oliveira.

A referida entidade foi declarada de utilidade pública estadual pela
Lei nº 3.694, de 6 de dezembro de 1965, e por ter-se tornado, desde
sua fundação, uma entidade de vital importância para a comunidade
que assiste, conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.103/2007
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental

Tênis para Todos, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não

Governamental Tênis para Todos, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A ONG Tênis para Todos é entidade filantrópica que

visa à promoção da ação social em suas diversas formas de
expressão, nas áreas do esporte, da educação, da saúde e do lazer.
Outrossim, encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas, atendendo, desta forma, os requisitos legais, de acordo
com documentação anexa. Portanto, a referida entidade é merecedora
do título que a tornará de utilidade pública estadual, e solicito aos
nobres pares desta Casa a aprovação do projeto em tela.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.104/2007
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São João Batista, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

João Batista, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: O Lar dos Idosos São João Batista é uma associação

civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e
que presta um valoroso serviço à comunidade menos favorecida do
Município de Ribeirão das Neves. A entidade realiza um belo trabalho
de assistência social voltado para idosos de ambos os sexos, e pelo
que se depreende da documentação anexa encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que
exercem, atendendo, desta forma, os requisitos legais. Portanto,
solicito aos nobres pares desta Casa a provação do projeto em
escopo, que dará à entidade supramencionada o título de utilidade
pública estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.105/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.968/2004)

Cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e
Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL - e dá outras providências.

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

Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiesel - SOLDIESEL.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
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gerência do programa:
I - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas ao plantio de

oleaginosas voltadas à produção de biodiesel, zelando pela qualidade
do produto, em conformidade com as exigências tecnológicas e
ambientais estabelecidas pela legislação;

II - identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas a projetos de
assentamento rural e incentivar nelas a prática de produção de
oleaginosas destinadas ao biodiesel de maneira sustentável;

III - registrar e fiscalizar as unidades de plantio e produção,
respeitadas as atribuições legais da ANP e da lei do petróleo,
fomentando a criação de estruturas produtivas cooperativadas e
solidárias;

IV - incentivar a comercialização e exportação de óleos
transesterificados, ou destinados à transesterificação, incluindo os
créditos de carbono, favorecendo o desenvolvimento técnico e
econômico dos produtores;

V - desenvolver e apoiar pesquisas e experimentos que visem à
melhoria da qualidade e da quantidade das fontes de óleo destinadas
ao biodiesel, bem como dos métodos de sua produção;

VI - apoiar pesquisas destinadas ao aproveitamento de subprodutos
do processo de produção de biodiesel, principalmente a glicerina e a
torta resultante do esmagamento de grãos;

VII - estimular e apoiar a reciclagem de matérias graxas de origens
animal e vegetal na produção de biodiesel;

VIII - desenvolver ações que propiciem a criação ou a ampliação do
mercado de consumidores finais de biodiesel, notadamente nos
setores públicos estadual e municipal, de mineração, transporte de
passageiros e cargas, e junto aos demais setores envolvidos com o
agronegócio;

IX - criar mecanismos legais e fiscais para o uso de patrimônio
fundiário público em projetos de educação profissional de jovens, bem
como de reeducação da população prisional, vinculados à produção
do biodiesel e dos seus subprodutos;

X - celebrar convênios com entidades de direito público ou privado,
observado o disposto no art. 62, XXV, da Constituição do Estado,
visando a fortalecer e disseminar o uso do biodiesel e os subprodutos
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a ele associados.
Art. 3º - O somatório das áreas destinadas ao plantio de oleaginosas

para a produção de biodiesel será classificado como Área de Proteção
Ambiental II, em conformidade com a alínea “c”, item III, do Anexo IV
da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

§ 1º - O Fator de Conservação para Categoria de Manejo de
Unidade de Conservação a ser aplicado na área a que se refere este
artigo será de 1,0.

§ 2º - A apuração da área plantada e da destinação do que foi
produzido será realizada pela EMATER ao final do ano agrícola.

Art. 4º - As ações governamentais relativas à implementação do
Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiesel - SOLDIESEL - contarão com a participação de
representantes dos produtores, dos consumidores finais e de
pesquisadores das áreas de que trata o art. 2º desta lei.

Parágrafo único - O Governo do Estado implantará um Comitê
Gestor do Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e
Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL – com a participação necessária
de representantes das Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE -, de Desenvolvimento Econômico -
SEDE -, de Ciência e Tecnologia - SECT -, da Agricultura - SEAG -,
do Meio Ambiente - SEMAD -, do Planejamento e Gestão - SEPLAG -,
e outras áreas governamentais pertinentes, além de representantes
dos setores produtivo e empresarial e de consumidores.

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

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
observado o disposto no art. 161, I, da Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação:
O marco legal
A Medida Provisória n° 214, de 13/9/2004, ao propor  alterações na

Lei nº 9.478, de 1997, define o biodiesel como um combustível para
motores a combustão interna com ignição por compressão, renovável
e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais,
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que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem
fóssil. Essa mesma medida provisória atribui à Agencia Nacional de
Petróleo - ANP - a responsabilidade de regular e autorizar as
atividades relacionadas com a produção, a estocagem, a distribuição
e a revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante
convênios com outros órgãos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou de municípios. Além dessas modificações, a Medida
Provisória nº 214/2004 alterou a Lei nº 9.847, de 1999, considerando o
abastecimento nacional de combustíveis como de utilidade pública, e
incorporou as seguintes atividades: produção, importação, exportação,
armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de
biodiesel.

O disposto nas Leis nºs 9.478, de 1997, e 9.847, de 1999, bem
como outras resoluções da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, que
se vêm sucedendo, desde 2003, estabelecem um marco legal, ainda
que incompleto e sujeito a futuras alterações, no tocante às
complexas questões envolvendo a produção, a distribuição e o
consumo do biodiesel e seus derivados (como no caso dos créditos de
carbono). Os dispositivos legais exarados em nível federal não
impedem que os entes federados possam estabelecer normas
complementares que venham fortalecer ou subsidiar o sucesso no uso
dos biocombustíveis. Este é o caso da Lei nº 13.803, de 27/12/2000,
que estabelece normas para distribuição do ICMS. O estímulo à
produção de biodiesel nos municípios mineiros será recompensado
por uma maior ponderação do fator de conservação para categoria de
manejo de unidade de conservação.

A visão estratégica do Governo Estadual
Nas orientações para o quadriênio 2003-2006, o Governo mineiro

formulou a visão de futuro que nos anima: tornar Minas Gerais o
melhor Estado para se viver; mas esse patamar somente será
alcançado a partir de uma “grande aliança para o desenvolvimento de
Minas, congregando esforços dos poderes públicos estadual e
municipal, do setor privado e dos setores organizados da sociedade
mineira”. Isso implicará a colaboração de toda a sociedade e da
própria administração pública, num elevado sentimento de auto-estima
e de confiança, configurando o caminho estratégico a ser trilhado.
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Uma das opções assumidas pelo Governo de Minas Gerais, em
sintonia com a concepção mais geral da administração do Estado, a
qual vai pautar todas as propostas aqui indicadas, é a de “promover o
desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis”, vale
dizer gerando e distribuindo benefícios sem comprometer a
perenidade das fontes de riqueza.

Reconhecendo que as políticas públicas haverão de considerar, na
sua implantação, a geração de emprego e renda, a inclusão social e a
sustentabilidade das atividades produtivas, o Governo mineiro
acrescenta a exigência dos desafios gestados do surgimento de uma
nova sociedade, derivada dos avanços técnicos e científicos, ou seja,
a sociedade do conhecimento. De fato, a sociedade contemporânea
está alicerçada em três pilares tecnológicos: o energético, o
microeletrônico e o biotecnológico, considerados “portadores de
futuro”, nos quais se deve investir para haver diversificação das fontes
de riqueza social. Os avanços sucessivos e incontroláveis na dinâmica
dessas três dimensões delineiam as possibilidades (que os diferentes
grupos sociais têm), de serem considerados incluídos ou co-partícipes
de determinada onda civilizatória. As conseqüências imediatas da
inserção diferencial no ciclo das revoluções tecnológicas e científicas
(definidoras daqueles pilares) estão no estabelecimento de
vanguardas e retaguardas produtivas que coexistem e se articulam
em complexos padrões de relacionamento, criando entre si relações
de autonomia ou heteronomia, com implicações no grau de acesso ao
bem-estar social e à prosperidade coletiva.

O extraordinário grau de desigualdade social observado entre nós,
brasileiros, permitindo que ilhas de riqueza sobrevivam envoltas por
um verdadeiro mar de pobreza, apresenta ao poder público o desafio
de romper essa estrutura autoperpetuante. A resposta clássica do
assistencialismo compensatório já demonstrou sua ineficácia em
situações e países com o perfil do nosso País. Cabe imaginar
alternativas que não se reduzam a minorar os efeitos perversos do
atual estilo de desenvolvimento, construindo saídas que aproximem
nossas vanguardas produtivas das imensas retaguardas que hoje
sobrevivem num padrão próximo ao da África sub-sahariana. A
expressão quantitativa desse fenômeno se encontra nos índices de
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desenvolvimento humano - IDH - encontrados em diferentes regiões,
levando Minas Gerais a ocupar o 11º lugar no ranking brasileiro,
posição incompatível com o peso político, econômico e social do
Estado no conjunto da federação. Entre os 853 municípios mineiros
observa-se, também, um hiato entre aqueles com maior grau de IDH e
os com menor grau, numa reprodução regional do padrão encontrado
no País (Cf. IDH do Brasil e dos municípios mineiros).

Os compromissos mundialmente acertados para promover o
desenvolvimento com justiça social respondem, também, à
necessidade histórica de erradicar os diferenciais que mantêm o povo
brasileiro vivenciando, há séculos, o quadro negativo baseado em
questões de classe, de gênero e de etnia. Promover ações que
contribuam para a erradicação da pobreza e da desigualdade
beneficiará, principalmente, milhões de trabalhadores de todos os
tipos, além de mulheres e de afro-descendentes situados nos mais
baixos patamares da escala social. O fortalecimento efetivo desses
herdeiros da secular injustiça que marca a história brasileira será
alcançado não com medidas assistencialistas ou compensatórias, mas
com instrumentos integradores e solidários.

A criação de um nicho solidário auto-sustentável, no caso mineiro,
aponta para o setor da energia como um caminho a ser explorado, por
paradoxal que possa parecer tal empreitada, pela associação
costumeira do fator energético com a idéia de grandes
empreendimentos. Energia remete, quase sempre, a imagens de
mega-estruturas de hidroeletricidade, de petróleo, de carvão mineral,
de combustível nuclear etc.; um reino de gigantes onde não se
imagina haver lugar para a participação dos pequenos. Mas os
avanços organizacionais observados em todo o mundo sinalizam para
o enorme potencial de estruturas em rede, acarretando um modelo
institucional em tudo superior ao clássico arranjo taylorista.
Combinando cooperação com inovação, agrupamentos de pequenas
empresas - flexíveis e competentes - conseguem alcançar, na
atualidade, resultados empresariais de alto significado social,
deixando para os arquivos da história a suposição de que um único
destino estaria reservado às organizações produtivas. De fato, hoje há
expansão, não necessariamente “para cima” mas, sim, “para os
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lados”, projetando um crescimento horizontal com muito maior força
que a mera dilatação de pesadas estruturas verticalizadas. Mais
significativa, ainda, é a possibilidade de articular setores
tecnologicamente atrasados com outros operando na ponta do
conhecimento, permitindo uma interação dinâmica que resulte numa
solidária integração de coetâneos, porém não contemporâneos.

O Plano de Governo para o período 2003/2006 já apontava a
necessidade de atuação mais efetiva de Minas Gerais no campo da
energia renovável, postulando, entre outras coisas, a constituição de
uma Comissão para “definir políticas e sua implementação, visando
aumentar a produção e o uso da biomassa e da energia solar, com a
conseqüente oportunidade de criação de novos empregos nas
localidades e nas regiões”. Em observância a essas diretrizes
programáticas, pretende-se criar uma rede de produção de éster
graxo, ou biodiesel, alavancando a economia mineira de forma
sustentável, pela mobilização dos recursos da ciência e da tecnologia
já dominados, para o favorecimento das regiões mais pobres e dos
grupos mais excluídos. Isso se dará quer através de ações que
favoreçam a implantação de agro-indústrias energéticas, quer através
de medidas que possibilitem a reciclagem de resíduos industriais ou
domésticos para produção de combustível.

O Biodiesel e seus subprodutos
Na produção do biodiesel não são gerados resíduos sólidos, e os

líquidos resultantes são biodegradáveis, não causando lesões
ambientais. São subprodutos para o biodiesel obtido de óleos virgens:
o farelo, ou torta, de valor excepcional para ração animal e como
adubo (a torta de mamona, por exemplo, combate os nematóides do
solo), e a glicerina vegetal, da qual derivam insumos para produção de
acrilatos, fármacos, cosméticos, polímeros, tintas, explosivos, aditivos,
alimentos e outros intermediários como álcool butílico, ácidos etc.
Agregue-se a esses subprodutos os Certificados de Redução de
Emissão de Dióxido de Carbono, com vistas ao Fundo Protótipo de
Carbono - PCF -, pela redução das emissões de gases poluentes,
além dos créditos de “seqüestro de carbono”, através do Fundo Bio de
Carbono - CBF, administrados pelo Banco Mundial.

O biodiesel reciclado compreende outra linha de atuação do
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Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de
Biodiesel - SOLDIESEL -, complementar e não conflitante com aquela
fundada no agronegócio. Pretende aproximar os setores populares,
principalmente os localizados nos grandes centros urbanos de Minas
Gerais (e que já estejam envolvidos com projetos de reciclagem ou de
reaproveitamento de resíduos), da tecnologia de produção do éster
graxo a partir de óleos de fritura descartados. Se na produção de
biodiesel a partir do óleo virgem (mamona, pinhão manso, girassol
etc.) o conceito fundante é o do agronegócio (onde os princípios
organizadores são mobilização e cooperação), no caso da produção
do éster a partir de óleos de fritura usados a lógica prevalecente é da
reciclagem, e os princípios estruturadores passam a ser os de
mobilização e de solidariedade.

Os impactos sociais na produção do biodiesel
O desenvolvimento social de Minas Gerais pautado no incremento

de nossa poupança interna, ao dinamizar nossa economia, permite
que os padrões de prosperidade sejam alargados, com reflexos
positivos no IDH estadual. A estratégia adotada, de promover o
desenvolvimento local por meio da substituição de importação de um
insumo essencial para as atividades econômicas - o diesel -,
fortalecerá a vida produtiva ao estimular a criação de inúmeras
atividades industriais, como moendas, alambiques, caldeiras, torres de
destilação etc., além da ampliação do consumo popular, gerando
bem-estar coletivo em todo o Estado. Não se pode esquecer, ainda,
que esse programa possibilitará a absorção de trabalhadores menos
qualificados no campo e na cidade, reduzindo a pressão sobre o
mercado de trabalho do contingente excessivo de trabalhadores de
baixa qualificação e viabilizando uma maior expansão dos salários
desses trabalhadores no mercado. Tal política gerará mecanismos
virtuosos de distribuição de renda, propiciando verdadeiro
desenvolvimento em Minas Gerais, sem perda da competitividade e
da produtividade da economia, além de se constituir numa nova matriz
de articulação dos setores mais dinâmicos com aqueles excluídos
historicamente dos benefícios do crescimento econômico.

Deve ser considerada ainda a situação de áreas receptoras de
grandes investimentos na construção pesada (empreendimentos
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mineradores, hidrelétricas etc.), que atraem significativo número de
pessoas em busca de alguma oportunidade para neles trabalharem, e
que se vêem diante do desafio de posterior integração, após findadas
as obras. O Programa de Biodiesel mineiro poderá ser a saída
estratégica para o realocamento desses trabalhadores, sazonais ou
não, mostrando um caminho para o day after, ou seja, propondo uma
rota para integrar produtivamente a força de trabalho e outras
energias sociais que ficarem disponíveis após o término de
investimentos em grandes empreendimentos ligados à construção
pesada.

Os impactos regionais nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no
Norte de Minas

Há poucas estratégias possíveis de gerar processos de crescimento
econômico sustentável e virtuoso em regiões áridas ou semi-áridas,
como é o caso das regiões dos vales do Mucuri e Jequitinhonha e o
Norte de Minas. A menos que se descubra a maneira de explorar
algum valioso recurso lá existente, as condições de sobrevivência
humana em tais regiões se tornam ingratas e cruéis. A simples
escassez ou intermitência severa de chuvas faz inútil até mesmo
terrenos férteis que, a longo prazo, caminham para a desertificação. A
conseqüência é a demanda por ações minoradoras do sofrimento e da
miséria. Pela premência de resultados, conjugada com a
complexidade do problema, a imposição e a regra têm sido o
estabelecimento de intervenções assistencialistas, que contornam
provisória e eventualmente os dramas imediatos, sem se constituírem
em verdadeira solução para os interessados.

Nesta proposta, o biodiesel é instrumentalizado para ser resposta
adequada, eficaz, eficiente e efetiva para o desenvolvimento de
regiões com as dos vales do Mucuri e Jequitinhonha e o Norte de
Minas. Nelas, o biodiesel é contemplado como instrumento para se
tornar base econômica das microrregiões e dos municípios onde o
programa vier a ser implementado. O elemento propiciador e
inspirador, no caso, é a possibilidade de sucesso da cultura de
oleaginosas, como a mamona e o pinhão manso, como insumos
favoráveis para a produção de combustível vegetal e outros
subprodutos, além da viabilidade de tais culturas nessas áreas



1059

historicamente desfavorecidas. A própria estrutura fundiária da região
semi-árida mineira, onde 90% das propriedades possuem menos de
100 hectares, já sinaliza para o potencial dessas culturas, em tudo
vocacionadas para a pequena propriedade e a agricultura familiar.

Regiões destinadas a assentamentos rurais e a projetos de reforma
agrária podem ser dinamizadas com a construção de pequenas usinas
de produção de biodiesel, levando os assentados atuais e futuros a
terem uma fonte segura de renda, sem prejuízo de outras atividades
agrícolas destinadas à produção de alimentos.

Os impactos ambientais
Por ser produzido a partir de fontes renováveis e ser biodegradável,

o biodiesel é essencialmente um combustível de caráter ecológico
comprovado em testes técnico-ambientais em vários países, como
Alemanha, Áustria, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Nicarágua,
Índia, Mali e outros, e por grupos de pesquisa instalados no Brasil em
diferentes Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul etc.). Lugar de destaque neste conhecimento já acumulado fica
reservado ao CETEC, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia,
que não só já mapeou, no início dos anos 80 do século passado, as
possibilidades de aproveitamento de inúmeras oleaginosas em Minas
Gerais para produção de biodiesel, como estudou detalhadamente
sua cinética, num memorável trabalho reconhecido em toda a
comunidade científica pelo seu pioneirismo.

A natureza do biodiesel (ecológico, sustentável e democratizador do
bem-estar), faz dele uma commodity pública (onde os benefícios
coletivos são preponderantes), em contraposição às commodities
privadas (típicas de bens de consumo individualizados). Nas grandes
cidades e nas regiões metropolitanas existentes em Minas Gerais,
onde o consumo do petrodiesel é parte importante do custo de
moradia e do trabalho, o uso do biodiesel poderá ser estimulado nos
grandes transportadores de passageiros e de cargas, acarretando
melhorias em termos de qualidade de vida coletiva (com a redução da
poluição ambiental e seus desdobramentos na saúde da população),
além da socialização dos benefícios econômicos, atingindo não só os
trabalhadores como o setor empresarial em geral. Transportes
coletivos mais baratos e mais limpos geram resultados positivos para
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o poder público, para os empregadores e para os trabalhadores em
seu conjunto. O programa de biodiesel, portanto, configuraria uma
verdadeira política de transmissão de produtividade aos rendimentos
das famílias trabalhadoras ao contribuir para a redução dos preços
dos bens de consumo popular.

A organização das estruturas produtivas
O novo quadro desejado para Minas Gerais é aquele onde

pequenos produtores, organizados em sistema coletivo de produção
(quer como associação, quer como cooperativa, quer como “empresa
de participação comunitária”), participem, direta ou indiretamente, de
todas as fases do processo produtivo que se pretende implementar.
Assim, conjuntos de famílias ou de produtores independentes podem,
por exemplo, trabalhar fornecendo não só os insumos para uma planta
industrial de biodiesel mas, também, serem co-proprietários do
negócio, auferindo parte dos benefícios resultantes do
empreendimento como um todo. A democratização da propriedade e
da prosperidade acarretará um ambiente social mais justo, diminuindo
simultaneamente a pobreza e a desigualdade. Preferencialmente,
essas pequenas unidades produtoras de biodiesel, operando
articuladamente com diferentes setores empresariais e
governamentais, darão substância a um tipo de parceria pública e
privada, de natureza descentralizada, com foco no desenvolvimento
social e, não somente, nos aspectos meramente econômicos de se
buscar o máximo de acumulação em favor de poucos. Os resultados
do agronegócio brasileiro, aliás, mostram o quanto é possível haver
grandes ganhos financeiros sem sua correlata democratização. O
quadro que perseguimos é coerente com recomendações recentes do
Banco Mundial, indicando que o crescimento econômico não acaba,
necessariamente, com a pobreza e a desigualdade.

* -  A tabela referente a Cadeia Lógica dos Empreendimentos que se
pretende fomentar foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.5.2007.

Essas vinculações configuram um poderoso elemento estruturador
do programa pretendido, na medida em que deverá contemplar ações
que garantam a viabilidade e a sustentabilidade econômica das
atividades produtivas que promoverá. Assim, não cuidará apenas da
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promoção da produção agrícola dos insumos (óleo e álcool,
principalmente) e seu processamento primário. Englobará, também, a
garantia de colocação do produto, os processos de logística e
comercialização bem como as atividades de pesquisa e assistência
técnica nos aspectos tecnológicos, produtivos e mercadológicos. Mais
do que uma intervenção dinamizadora, o que se espera como
resultado deste programa é uma intervenção estruturadora de ordem
econômica e social, gerando efeitos inovadores e estratégicos para
toda a sociedade mineira.

Outro componente na produção do éster graxo - o álcool anidro -
que entra na composição do biodiesel na proporção de
aproximadamente 12%, sinaliza também para o fortalecimento e
ampliação da indústria alcooleira. No caso brasileiro, as nossas
condições indicam a necessária opção pelo etanol, em detrimento do
metanol, pela comprovada capacidade do País de produzir álcool a
partir de cana-de-açúcar em grande escala, de maneira
descentralizada, característica, aliás, de programas de produção de
energia a partir da biomassa. A associação de pequenas unidades
produtoras de biodiesel com suas correspondentes unidades de
produção de etanol possibilitaria democratizar o agronegócio em
escala nunca alcançada no Brasil.

O desenvolvimento social em Minas Gerais será tão mais expressivo
se o enorme potencial produtivo do biodiesel for associado ao
pequeno produtor, organizado em estruturas solidárias, de maneira a
generalizar mais os benefícios da parceria com o poder público.
Apesar de não haver obstáculos tecnológicos (nem gerenciais), para a
formação de grandes ou médios centros de produção de biodiesel,
pretende-se que em Minas Gerais a prioridade seja, inicialmente, a de
trabalhar com micro unidades (com potencial produtivo de até um
milhão de litros anuais) e pequenas unidades (com potencial de
produção entre um e cinco milhões de litros anuais). Essa opção
estaria em consonância não só com a múltipla e complexa realidade
mineira como, também, com o propósito maior do Governo mineiro:
fazer Minas crescer, com justiça social e investindo no homem.

Unidades de menor porte têm condições de atender a demandas
localizadas (em empreendimentos, instituições ou serviços), exigindo
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uma logística de distribuição simplificada, desonerando assim os
custos de produção. Não são poucos os pequenos municípios
mineiros (entre os 853 existentes), que despendem grandes somas
(para os padrões locais) na aquisição de óleo diesel para alimentar
seus ônibus, caminhões, tratores e outras máquinas pesadas.
Prefeituras de municípios empobrecidos e com obrigações
intransferíveis (como o transporte de alunos de zona rural para
escolas nucleadas) chegam a consumir mais de 20 mil litros por mês
de óleo diesel em suas diferentes atividades. Consórcios entre grupos
de três a quatro Prefeituras possibilitariam a elas a construção de
unidades de produção de biodiesel para atendimento de suas
demandas, envolvendo pequenos produtores distribuídos por suas
comunidades. Com efeito, uma Prefeitura dessas continuaria a
comprar seus 20 mil litros de óleo mensalmente, como sempre fez e
fazia; a diferença é que o dinheiro permanecerá agora dentro do
município, ativando a vida econômica local, diferentemente de quando
os recursos estavam sendo enviados para fora da cidade.

Na mesma linha de raciocínio, pode-se imaginar a organização de
unidades para o atendimento de demandas da indústria de construção
pesada (em grandes obras, tipo barragens), de mineradoras, de
transportadoras (de carga ou passageiros) e atividades do
agronegócio (em parceria, por exemplo, com assentamentos de
reforma agrária). Esse consumo institucional permitiria que o biodiesel
utilizado fosse o B-100, ou seja, 100% puro. Essa alternativa
dispensaria o processo de mistura com o petrodiesel (para se ter o B2,
B5, B10 ou B20 ou outro mix qualquer), eliminando os ônus
correspondentes. Poderia ser entendido quase como uma produção
para auto-consumo, dispensando a intervenção das grandes
estruturas usuais de intermediação e distribuição. Evidentemente,
alguns setores empresariais poderão manter o propósito de produzir o
biodiesel para posterior mistura em blendeds regularmente aceitos no
mercado interno, ou para exportação, como mais uma unidade de seu
conjunto de negócios. Entretanto, as exigências de responsabilidade
social feitas às empresas colocam-nas como parceiras vocacionadas
do desenvolvimento solidário e sustentável, abrindo espaço para a
construção de estruturas de colaboração, onde as boas empresas
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exercem mais o papel de liderança que o de controle sobre o
desenvolvimento local.

Veja-se o caso das atividades mineradoras que, em geral, recebem
grandes questionamentos das comunidades nas áreas onde ocorrem.
As empresas de mineração, principalmente as que operam a céu
aberto, costumam ser responsabilizadas pela degradação ambiental,
pela poluição das terras, das águas e do ar, sem falar no esgotamento
de riquezas naturais não renováveis, e mais um amplo elenco de
queixas e demandas. Entre essas, ressalte-se a questão da geração
de trabalho e outras formas de emprego, que se acirram a cada
agravamento da crise social do País. O apoio e a parceria na
construção de unidades de biodiesel atenderia às necessidades de
combustível dessas empresas e dinamizaria a economia local onde
estivessem estabelecidas (ou em sua área de influência), gerando
benefícios para todos, tangíveis para uns e intangíveis para outros (do
tipo melhoria de imagem pública e obtenção de certificados ISO
14.001). Minério de ferro, por exemplo, poderia ser considerado como
“minério verde”, quando destinado a exportação, agregando valor pelo
uso de insumo ecologicamente correto. Áreas degradadas poderiam
ser reflorestadas com fontes de oleaginosas (do tipo pinhão manso,
que é cultura permanente), num esforço conjunto envolvendo
empresas, o poder público local e o estadual, entidades
internacionais, sindicatos e outras associações populares e
comunitárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.106/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.849/2004)

Dispõe sobre o direito de privacidade assegurado aos usuários do
serviço de telefonia no âmbito do Estado de Minas Gerais, no que
tange à oferta invasiva de comercialização de produtos ou serviços
por via telefônica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É assegurado o direito de privacidade aos usuários do

serviço de telefonia no âmbito do Estado de Minas Gerais, no que
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tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou
serviços por via telefônica.

§ 1º - Para consecução do disposto no “caput” deste artigo, ficam as
empresas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado e de
Telefonia Móvel que atuam na área de abrangência do Estado de
Minas Gerais obrigadas a constituir e manter cadastro especial de
assinantes que manifestem oposição ao recebimento, por via
telefônica, de ofertas de comercialização de produtos ou serviços.

§ 2º - Os assinantes dos serviços de telefonia, para que constem no
cadastro previsto no § 1º deste artigo, deverão requerer sua inclusão
junto às empresas prestadoras desses serviços, por escrito ou por
telefone, sem ônus, na forma por elas estabelecida.

Art. 2º - As empresas que utilizam os serviços de telefonia para
oferta de bens ou serviços deverão, antes de iniciar qualquer
campanha de comercialização, consultar o cadastro de usuários que
tenham requerido privacidade, bem como se absterem de fazer
ofertas de comercialização para os usuários nele constantes.

Art. 3º - As empresas prestadoras de serviços de telefonia têm o
prazo de noventa dias a contar da data de publicação desta lei, para
constituir e divulgar a existência do referido cadastro, bem como as
formas de inscrição.

Art. 4º - O descumprimento desta lei sujeita o fornecedor e o
consumidor lesado às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, -
Código de Defesa do Consumidor, de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Vários veículos da imprensa vêm divulgando o

incômodo dos usuários dos sistemas de telefonia com as
comunicações telefônicas invasivas da privacidade, na sua maioria
contendo mensagens de oferta de produtos e serviços não solicitados.

Nos Estados Unidos existe uma lei semelhante à que consta na
presente proposição, que institui o “Não Me Ligue”, cujos interessados
afluíram às inscrições em volume de mil pedidos por segundo. Estima-
se que pelo menos 60 milhões de famílias aderiram ao serviço.

No Brasil, esses abusos não têm sido diferentes. Essas condutas
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empresariais violam os direitos de cidadania inerentes à privacidade e
também os direitos do consumidor.

A cidade de Porto Alegre, RS, desde fins do ano passado conta com
a Lei nº 9.053, instituidora de limites e sanções referentes ao assunto.

É dever desta Casa dotar nosso Estado de um diploma legal que
liberte definitivamente os usuários dos sistemas de telefonia de
incômodos causados por empresas inescrupulosas que atuam
livremente neste setor.

- 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 1.107/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 649/2003)

Assegura a transferência “ex officio” a servidor público estadual civil
ou militar estudante na forma que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a transferência “ex officio”,

independentemente da existência de vaga e da época do ano, para
estabelecimento estadual de ensino superior, a servidor público
estadual civil ou militar estudante, ou a seu dependente, se requerida
em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que
acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a
instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único - A regra do “caput” deste artigo não se aplica
quando o interessado se deslocar para assumir cargo comissionado
ou função de confiança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo corrigir distorção no

âmbito do Estado, no que diz respeito a servidores públicos
matriculados em cursos superiores ou cujos filhos estejam nessa
situação e cujos serviços requerem a mudança de domicílio. Sabe-se
que o servidor fica submisso à necessidade do Estado, fazendo parte
de suas atribuições atender ao interesse público próprio das
atividades inerentes ao Estado.
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Geralmente, o servidor é removido sem que haja nenhuma
preocupação com a sua situação particular, o que em tese não fere o
princípio da razoabilidade, haja vista que, ao ingressar no serviço
público, o servidor tem conhecimento dessas regras; todavia, há
casos em que o Estado pode e deve levar em conta os interesses
particulares do servidor, mormente quando esses interesses vão ao
encontro dos interesses do Estado. Neste particular, é razoável que o
Estado incentive a boa formação de seus agentes, bem como a de
seus familiares.

Não raro, por conveniência do próprio Estado, servidores têm de
interromper cursos superiores que, para o futuro, seriam úteis no
desempenho de suas tarefas; nesse caso os benefícios seriam
recíprocos. Situações como essas devem ser evitadas; e isso só será
possível mediante regulamentação, haja vista que à administração
pública só é permitido fazer o que a lei estabelecer. O que se
pretende, portanto, é tão-somente fazer justiça, quando muitas vezes
o servidor é obrigado a sacrificar a própria família a bem do serviço
público.

Por outro lado, quando o Estado direciona suas ações para
preservar os interesses de seus servidores, mostrando-se solícito com
as suas necessidades, está também preservando a qualidade dos
serviços que pretende ser reconhecida pela população. O Estado
precisa manter a sua imagem e credibilidade perante os seus
administrados e só conseguirá alcançar esse objetivo à medida que
também tratar os seus servidores com a dignidade que eles merecem,
por questão de direito e justiça.

Entendendo que a medida está em sintonia com o princípio da
eqüidade, espero merecer a atenção dos nobres pares com vistas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.108/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.146/2005)

Dispõe sobre a política estadual de apoio a projetos para geração de
créditos de carbono e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política estadual de apoio a projetos para geração de

créditos de carbono tem o objetivo de apoiar a elaboração e monitorar
a aprovação de projetos elegíveis como Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo - MDLs.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL - o estabelecido pelo art. 12 do
Protocolo de Quioto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças de Clima, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 144, de 20
de junho de 2002, do Senado Federal.

Art. 2º - A gestão dessa política será compartilhada com
representantes da sociedade civil organizada e agentes públicos de
outras esferas de governo, na forma estabelecida no regulamento
desta lei.

Art. 3º - São objetivos específicos da política estadual de apoio a
projetos para geração de créditos de carbono:

I - produzir conhecimento e acumular experiências sobre atividades
elegíveis como MDLs;

II - aumentar a captação de recursos a partir de projetos para a
geração de créditos de carbono;

III - caracterizar o Estado como fornecedor de créditos de carbono
para o mercado internacional;

IV - estabelecer relacionamento harmonioso com os órgãos federais
responsáveis pela aprovação de projetos para a geração de créditos
de carbono no âmbito nacional.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 3º,
incumbe ao poder público:

I - auxiliar a elaboração de projetos para a geração de créditos de
carbono originados em cooperativas, associações, pequenas e
microempresas;

II - incentivar a elaboração de projetos para a geração de créditos de
carbono;

III - acompanhar o desenvolvimento do mercado internacional de
créditos de carbono;

IV - disponibilizar, para a sociedade, informações relativas:
a) ao mercado de créditos de carbono;
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b) ao processo de aprovação de projetos para geração de créditos
de carbono;

c) aos projetos mineiros já aprovados e ao seu desenvolvimento;
V - acompanhar a tramitação dos projetos para a geração de

créditos de carbono que envolverem empreendimentos no território do
Estado junto aos órgãos federais competentes;

VI - estimular a criação de linhas de crédito especiais para o
financiamento da elaboração de projetos de geração de créditos de
carbono;

VII - apoiar linhas de pesquisa científica voltadas para o
desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à redução de emissão de
gases de efeito estufa;

VIII - criar estrutura funcional adequada para dar suporte à política a
que se refere o art. 1º.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias a partir da
sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A atividade antrópica no planeta, em especial a partir

da revolução industrial (século XVIII), vem promovendo, a cada ano, o
aumento da concentração dos chamados gases de efeito estufa -
GEEs - na atmosfera terrestre. Os principais GEEs são o dióxido de
carbono (CO2) e o metano (CH4). O fenômeno de aquecimento
paulatino do planeta em função da retenção de parte da energia solar
que deveria ser refletida para o cosmos, causado pelo acúmulo de
GEEs na atmosfera, é uma aberração do efeito estufa, mecanismo
essencial para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. As
alterações climáticas decorrentes desse fenômeno colocam em risco a
continuidade da vida no planeta, pois alteram os ciclos de chuva, a
força e a direção das correntes marítimas, a manutenção das geleiras
e calotas polares, que por sua vez alterarão o nível dos oceanos e a
ocupação das áreas litorâneas, entre outros reflexos danosos. Por fim,
a elevação da temperatura média do planeta coloca em risco o
equilíbrio ambiental e a vida na Terra.

O Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 16/2/2005 e do qual
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o Brasil é signatário, prevê atitudes enérgicas para a contenção das
emissões de GEE. Para tanto, estabelece o limite mínimo de 5,2% de
redução das emissões de GEE, sobre os níveis de 1990, pelos países
desenvolvidos (listados no Anexo I do protocolo) e regras rígidas de
acompanhamento e verificação do cumprimento das metas.

Prevendo ainda a dificuldade de os países desenvolvidos cumprirem
as metas de emissão, o protocolo criou o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo – MDL -, que é a aquisição, pelos países
desenvolvidos, de créditos de carbono gerados em países em
desenvolvimento signatários.

Os exemplos mais comuns de projetos já em estudo no Brasil são o
de plantio de florestas artificiais, a não-substituição de carvão vegetal
na siderurgia pelo coque metalúrgico, a coleta de gases em aterros
sanitários e sua conversão em energia elétrica, a coleta e biodigestão
de dejetos de suínos e a queima desses gases para geração de
energia elétrica. Essas alternativas defendem sua elegibilidade como
MDL porque, além de contribuírem para uma menor emissão de GEE,
geram empregos e renda e estimulam a preservação ambiental.

A aprovação dos projetos é feita em cada país. No Brasil, o órgão
responsável é a Comissão Interministerial de Mudança Global do
Clima, criada em 7/7/99. Só então os projetos são submetidos à ONU.

Não são previstos órgãos certificadores pertencentes a governos
estaduais. A estes caberá, se julgarem válido, adotar ações
autônomas de apoio e incentivo à formulação de projetos elegíveis e
tutoria desses projetos junto aos órgãos federais. Nesse sentido, em
seu relatório final, a Comissão Especial de Silvicultura, instalada nesta
Casa em 2004, trouxe como recomendação que o Estado deve
“produzir conhecimento e desenvolver habilidades para a formulação
e aprovação de projetos de captação de recursos de crédito de
carbono, com a finalidade de consolidar essa fonte de recursos”.

Sob o aspecto técnico, observa-se o enorme potencial de geração
de créditos de carbono no Estado. São exemplos o setor florestal e a
possibilidade de conversão dos “lixões” em aterros sanitários nas
diversas regiões do Estado. Esses recursos internacionais
desonerados representarão enorme ganho de qualidade de vida,
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
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Por outro lado, considerada a importância do momento atual, visto
que a recente vigência do Protocolo de Quioto provocará uma corrida
dos países em desenvolvimento em direção às oportunidades de
captação de recursos, em especial China e Índia, justifica-se um
esforço do Estado a fim de fomentar iniciativas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
159/2007, nos termos do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.109/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.027/2004)

Institui a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo de
Veículos e disciplina a abertura de oficina de desmanche e o comércio
de peças usadas no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Pr evenção e Combate

ao Roubo de Veículos e ficam estabelecidas normas de
funcionamento para as oficinas de desmanche e o para o comércio de
peças usadas, com a atenção especial à prevenção e ao combate aos
receptadores.

Art. 2º - Os princípios orientadores da Política de Combate ao Roubo
de Veículo ora instituída são:

I - mudar, com a participação mais efetiva das Polícias Civil e Militar,
o sistema de prevenção ao roubo de veículo;

II - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas
para a prevenção, a denúncia do roubo e a informação sobre o veículo
roubado;

III - exigir das companhias seguradoras informações precisas sobre
veículos sinistrados com perda total;

IV - exigir o credenciamento das oficinas mecânicas que venham a
trabalhar com desmanche integral de veículos sinistrados.

Art. 3º - Compete ao Estado no tocante à Política Estadual de
Prevenção e Combate ao Roubo de Veículo:

I - formular diretrizes, objetivando o aumento da fiscalização efetiva
de oficinas de desmanche;

II - realizar convênio com cooperativas de táxi, companhias de
ônibus, para que os motoristas ajudem na fiscalização e localização
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de veículos roubados;
III - exigir dos comerciantes de peças usadas informação sobre a

origem do produto que está sendo vendido;
IV - exigir das companhias seguradoras a informação precisa sobre

veículo sinistrado com perda total e a emissão de nota fiscal de venda
do veículo sinistrado à oficina de desmanche;

V - estimular o adquirente de peça usada a exigir a nota fiscal do
produto comercializado e informação sobre a origem da peça usada;

VI - realizar convênio com as Prefeituras Municipais em todo o
Estado com o objetivo de se fiscalizar as oficinas de desmanche e
vendedores de peças usadas.

Art. 4º - A Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo de
Veículo terá por objetivo:

I - reduzir o roubo e a receptação de veículos no Estado;
II - substituir, sempre que praticável, o controle prévio pelo eficiente

acompanhamento da execução e pelo reforço da fiscalização, dirigida
para a identificação e correção dos eventuais desvios, fraudes e
abusos;

III - impedir e combater o crescimento do crime organizado no
Estado mediante o estímulo à execução indireta, utilizando-se, sempre
que praticável, o contrato com empresas privadas e o convênio com
órgãos desvinculados da administração estadual, com empresas
públicas e privadas com o objetivo de fornecer o apoio logístico, com
informações e denúncias de infrações penais e administrativas;

IV - velar pelo cumprimento da política de prevenção e combate ao
crime organizado no Estado, promovendo o equacionamento dos
casos em que for possível e recomendável a troca de informações
com o setor privado, respeitada a orientação do Governo na matéria.

Art. 5º - Para o bom desempenho de suas atribuições, o Secretário
de Estado de Defesa Social deverá:

I - trabalhar em estreita articulação com a Secretaria de Estado do
Governo, a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, o
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais e com as
Prefeituras Municipais, que lhe propiciarão o apoio necessário;

II - promover, junto às Secretarias de Estado, mediante cooperação
com os respectivos titulares, a adoção, em caráter prioritário, das
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medidas necessárias à realização dos objetivos da Política Estadual;
III - entender-se diretamente com as autoridades federais, estaduais

e municipais no caso de medidas que, compreendidas nos objetivos
da Política Estadual, escapem à competência estadual;

IV - quando expressamente solicitado, cooperar com os Poderes
Judiciário e Legislativo, recolhendo e estudando, para exame,
sugestões que envolvam a iniciativa do Poder Executivo; e

V - sugerir ao Governador do Estado as providências necessárias à
fiel execução desta Política.

Art. 6º - O Poder Executivo Estadual, por meio dos órgãos, das
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, fica autorizado
a firmar convênios com o Poder Executivo Municipal no Estado,
contrato com empresas públicas e privadas, permissionárias e
concessionárias de serviço público.

Art. 7º - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de
Defesa, autorizará e disponibilizará, mediante convênio, a transmissão
e a integralização de informações por via de rádio para os órgãos de
segurança pública definidos no artigo anterior.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo

de Veículos tem como objetivo garantir que os diferentes setores da
sociedade contribuam para a prevenção e a contenção da
criminalidade.

Este projeto enquadra-se numa concepção cidadã da segurança,
não só porque põe a defesa dos direitos dos cidadãos como primeira
prioridade, mas também porque estatui que eles devem ser atores do
seu próprio destino.

Numa primeira fase, o programa de Segurança Solidária centrar-se-
á nas principais áreas de exclusão social com fortes índices de
criminalidade, estabelecendo-se para prevenir e combater a
criminalidade com planos integrados que envolvam o Governo, as
forças de segurança, as autarquias locais e as organizações da
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sociedade civil, em sintonia com o Plano Nacional de Ação para a
Inclusão Social.

Constituem linhas prioritárias de atuação, a promoção de política
integrada de prevenção e de contenção da criminalidade, o
fortalecimento de parcerias locais com organismos governamentais,
com autarquias locais e da sociedade civil, nomeadamente
organizações não governamentais, iniciativa privada, fundações,
empresas e outros, tendo em vista uma abordagem mais eficaz dos
problemas específicos de cada comunidade. A integração facilitará a
apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses do Estado e de suas
entidades afins, bem como objetivará a prevenção e repressão ao
roubo de veículos.

Constituem ainda linhas de atuação a coordenação da atuação
conjunta e eficaz de todos os organismos ou instituições destinados à
implementação dos vários programas parcelares, e o fomento da
responsabilidade e da participação dos cidadãos.

Considerando que a defesa social é dever do Estado, com garantia
da segurança pública mediante a manutenção da ordem pública, com
a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e
privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas,
conforme prescreve o art. 133 da Constituição do Estado.

Proponho este importante projeto com a finalidade de prevenir e
combater o roubo de veículos e disciplinar a comercialização de peças
usadas no Estado combatendo assim a violência e a criminalidade,
auxiliando os órgãos de segurança pública de Minas Gerais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 429/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.110/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.149/2005)

Institui a Política Estadual de Fiscalização do transporte e da
distribuição por parte dos integrantes das atividades da indústria de
petróleo, gás natural e biocombustíveis e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Fiscalização do
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transporte e da distribuição por parte dos integrantes das atividades
da indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

Art. 2º - A Política Estadual terá por objetivo:
I - proteger os interesses dos consumidores quanto ao preço, à

qualidade e à oferta dos produtos, evitando a formação de cartéis e a
manipulação econômica dos produtos;

II - fiscalizar mediante convênio com a União as atividades inerentes
à indústria de petróleo;

III - aplicar as sanções penais, administrativas e pecuniárias
pertinentes.

Art. 3º - Poderão ser cassados a inscrição no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e o registro
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - do
estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou
revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações
recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais
combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade com as
especificações estabelecidas pelo órgão competente.

Art. 4º - A desconformidade referida no art. 3º será apurada na forma
estabelecida pelo órgão competente e comprovada por meio de laudo
elaborado pela Agência Nacional do Petróleo ou por entidade por ela
credenciada ou por ela conveniada, conforme incisos XV e XVI do art.
8º da Lei Federal nº 9.478, de 1995.

Art. 5º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 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.

Parágrafo único - Além da irregularidade contida no “caput”,
implicará ainda, ao estabelecimento comercial infrator, o
cancelamento do registro na JUCEMG – Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, inabilitando-o à prática do comércio.
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Art. 6º - O Poder Executivo do Estado de Minas Gerais firmará
convênio com a União, em conformidade com art. 8º, incisos XV e
XVI, da Lei Federal nº 9.478, de 1997.

Art. 7º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A proposta ora formulada se justifica pela necessidade

de coibir a comercialização de combustíveis adulterados, em virtude
da constatação do crescente aumento dessa prática ilegal, que impõe
lesão às relações de consumo, constitui crime contra a ordem
econômica, implica evasão fiscal e gera concorrência desleal com os
contribuintes que desenvolvem regularmente suas atividades
comerciais.

A Lei nº 9.478, de 1997, que dispõe sobre a política energética
nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências, trata em seu art. 8º, incisos XV e
XVI:

“Art. 8º - ...
XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o

abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente
ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito
Federal ou municípios.

XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção,
importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição,
revenda e comercialização de biodiesel, fiscalizando-as diretamente
ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito
Federal ou municípios;”.

Assim, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto
de lei, que é de grande relevância e de interesse público.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.111/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.486/2006)
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cambuquira 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

Cambuquira o imóvel situado na Avenida Virgílio de Melo Franco, nº
471, nesse Município, com área de terreno de 8,30m (oito metros e
trinta centímetros) de frente para a avenida, 8,50m (oito metros e
cinqüenta centímetros) de fundos, confrontando com Annunciato
Ponzo por 24,00m (vinte e quatro metros) de extensão em cada
lateral, confrontando à direita com o Banco do Estado de Minas Gerais
e à esquerda com o espólio de Braz Ponzo, registro anterior nº 5.606,
a fls. 78 do Livro nº 3-B do Cartório de Registro de Imóveis de
Cambuquira e registro atual sob o número Matrícula nº 425, fls. 125 do
Livro 2-A de Registro Geral.

Art. 2º - O imóvel destina-se a abrigar as instalações da Câmara
Municipal de Cambuquira.

Art. 3º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Em junho de 1977, o imóvel descrito na Matrícula nº

425 foi adquirido pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
autarquia estadual com sede em Belo Horizonte, por compra ao Sr.
José Silva e sua mulher D. Maria Selma Gorgulho Silva. Em
21/11/2000, ficou determinada a administração do imóvel pela então
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, em
conseqüência da extinção da Minas Caixa, Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais, sendo incorporado ao patrimônio do Estado.

O imóvel em questão já vem sendo ocupado pela Câmara Municipal.
Nada mais justo que o Estado de Minas Gerais faça a doação do
imóvel que recebeu e não usa mais.

O pleito é justíssimo, porque há muito tempo cessou a finalidade da
doação, razão pela qual espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 564/2007, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira,
Prefeito Municipal de Capitão Enéas, pelas inúmeras e significativas
ações realizadas sob sua administração.

Nº 565/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.142/2006) em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Várzea da Palma, pelo transcurso do 53º
aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 566/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Amarildo de Oliveira,
Diretor-Presidente da Ceasaminas, pela inauguração do Pavilhão G1
da Central de Abastecimento - Unidade Grande BH. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 567/2007, do Deputado Walter Tosta, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Secretário de Assuntos Municipais com vistas à
viabilidade de implantação, nas principais repartições públicas
municipais, de telefone adaptado, para uso gratuito, de portadores de
deficiência auditiva e visual.

Nº 568/2007, do Deputado Walter Tosta, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Subsecretário de Comunicação Social com vistas
à viabilidade de implantação, nas principais repartições públicas
estaduais, de telefone adaptado, para uso gratuito, de portadores de
deficiência auditiva e visual. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 569/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que solicita ao Cel. PM José Eustáquio Natal,
Diretor-Geral da Ademg a apresentação de todos os contratos de
arrendamento em vigor até esta data, em reunião a ser agendada por
esta Comissão para debater as denúncias de irregularidades na sua
administração.

Nº 570/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que solicita ao Sr. Custódio Antônio de Matos,
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Secretário de Esportes e Juventude em exercício, as informações que
menciona, referentes à participação dessa Secretaria nos Jogos do
Interior Mineiro - Jimi's.

Nº 571/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que solicita aos Secretários de Estado e dirigentes
de autarquias informações acerca dos valores gastos com o jornal
"Estado de Minas". (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 572/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Oraldo Gonçalves da Silva
Neto, representante da Escola Estadual Manoel Batista em Pará de
Minas, pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2006.

Nº 573/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com André Filipe Mendonça Duarte,
representante da Escola Estadual Manoel Batista em Pará de Minas,
pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas - OBMEP 2006.

Nº 574/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Luís Carlos de Oliveira
Brochado, representante da Escola Estadual Fernando Otávio em
Pará de Minas, pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2006.

Nº 575/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Secretário Estadual de Defesa Social, à
Chefia de Polícia Civil do Estado e à Corregedoria da Polícia Civil do
Estado ofícios e cópias de notas taquigráficas com pedido de
providências, sobre denúncia apresentada pela Sra. Almesina Alves
da Silva.

Do Deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja constituída
frente parlamentar em prol do combate à violência urbana na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Walter Tosta em que solicita seja constituída a Frente
Parlamentar Mineira de Proteção e Defesa do Idoso e do Portador de
Necessidades Especiais. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Luiz Humberto Carneiro (2) e Eros Biondini e João Leite e outros.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, imprensa presente, telespectadores da TV
Assembléia, ao ocupar esta tribuna, recordo-me de uma fala da
também Deputada e, hoje, Secretária de Estado, Elbe Brandão,
durante a solenidade de lançamento da II Conferência Estadual da
Mulher. Naquele dia, a nossa colega Elbe Brandão, cara amiga
Deputada Gláucia, dizia que a Deputada tem uma tarefa muito difícil,
pois, além de todos os seus afazeres nos dias de trabalho interno da
Assembléia Legislativa, ainda dedica seus finais de semana aos
encontros políticos em sua base, restando pouco tempo, ou quase
nada, para a família, e mesmo para o descanso. E acredito que isso
ocorre também com os Deputados. E assim tem sido, na prática, a
minha vida, Sr. Presidente, nestes quase três meses e meio de minha
grande experiência parlamentar - que muito tem contribuído para o
crescimento da minha pessoa. Decidi, hoje, destacar algumas dessas
ações que venho desenvolvendo, ora individualmente pelo meu
mandato, ora de uma forma orgulhosa e coletiva com a bancada
feminina desta Casa. No último dia 9, tivemos a satisfação de
participar, junto com as Deputadas Cecília Ferramenta, Rosângela
Reis e Gláucia Brandão, de uma reunião, na Rádio Itatiaia, com o
Diretor-Presidente dessa emissora, Sr. Emanuel Carneiro, que nos
recebeu com toda a delicadeza e atenção, e também com o Diretor de
Jornalismo, Márcio Dotti. Ali, discutimos a importância da atividade
parlamentar, a importância das mulheres nessa atividade e na
ocupação de espaços de poder, e como a mídia é necessária e útil
para a sociedade, ao divulgar assuntos de interesse das mulheres.

Sensibilizado com a nossa visita, imediatamente foi solicitada a
presença de uma repórter e foram gravadas quatro entrevistas, uma
com cada Deputada presente, abordando os assuntos pertinentes à 2ª
Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, que será realizada
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em Belo Horizonte nos dias 9 e 10/7/2007. Gostaríamos que os
Deputados também atentassem para a importância desse dia.

A mim coube conclamar os Prefeitos das cidades do interior para
que convocassem a conferência municipal. E nada melhor do que a
Rádio Itatiaia para isso, com o seu alcance, que vai aos mais distantes
pontos de Minas Gerais.

O nosso muito-obrigado ao Sr. Emanuel Carneiro, que se tornou
naquele momento um grande parceiro em nossas lutas. Na quinta-
feira, a convite da Deputada Cecília Ferramenta, estive, com as
nossas amigas Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa, na
Conferência Municipal de Mulheres de Coronel Fabriciano, no Vale do
Aço, que teve o formato de uma regional, com a participação das
cidades de Ipatinga, Timóteo e Pingo d'Água.

Quero destacar o sucesso dessa conferência e, mais que isso,
quero elogiar todas as minhas companheiras, colegas Deputadas.
Estamos agindo, Srs. Deputados, como uma bancada feminina de
fato. Há uma união de esforços e de interesses. E só assim é possível
realizar um trabalho produtivo.

Somos de partidos diferentes, mas lutamos pelo mesmo ideal e,
acima de tudo, complementamo-nos nesse trabalho. Obrigada por
estarmos juntas nessa batalha cotidiana por uma vida melhor e mais
digna para as mulheres de nosso Estado.

No dia 11/5/2007, sexta-feira passada, estive na cidade de
Leopoldina, na Zona da Mata mineira, reunida com vários
representantes da sociedade, quando discutimos, em audiência
pública, as necessidades emergenciais da Santa Casa de Caridade,
localizada nesse Município. Da audiência, ficou acertada a elaboração
de um documento que me será enviado, para que eu possa
encaminhá-lo ao grande Secretário de Saúde, Marcus Pestana, que,
com sua sensibilidade, tenho certeza, nos auxiliará na resolução
dessas questões.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
discurso, por apoiar a luta aguerrida da bancada feminina nesta Casa.
Somos 6 Deputadas entre 71 Deputados, mas somos unidas, somos
uma bancada suprapartidária, uma bancada aguerrida em defesa dos
que mais necessitam, em defesa dos espaços das mulheres. Que
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possamos, por meio da conferência estadual, traçar esse plano,
consolidar esse trabalho para que criemos as tão sonhadas políticas
públicas para a classe feminina em Minas Gerais. Parabenizo V. Exa.
e deixo a abertura desse espaço para os Deputados presentes, no
trabalho de parceria conosco. Que, cada vez mais, possamos ver
nossa bancada crescer, para fazermos um trabalho efetivo em prol
das políticas públicas do Estado de Minas Gerais no que tange às
mulheres, aos adolescentes e a outros segmentos. Mais uma vez,
obrigada e parabéns.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Obrigada. V. Exa. enriquece
não apenas a bancada feminina, mas esta Casa Legislativa. Concordo
plenamente com a declaração de que, apesar de sermos seis
Deputadas, somos maioria em termos de população, e, se
representamos todas as mulheres, na realidade não somos apenas
seis. Representamos a maioria das mulheres, e esse número é bem
grande.

Sábado, dia 12, estivemos em Guarani, mais uma cidade de minha
região, onde realizamos a etapa municipal da Conferência de
Mulheres, com a presença das Vereadoras Rita Andrade e Alcione
Halfeld e da Vice-Prefeita Luciana Alvim Belloti Furtado. Foi com muita
alegria que encontrei três mulheres nesse Município ocupando cargos
político-partidários. Elas conseguiram reunir um grupo significativo de
mulheres e realizaram um belo e produtivo trabalho naquele evento.
Também estavam lá, a convite da organização, duas grandes
mulheres do Município de Juiz de Fora: Fátima Rodrigues Monteiro,
coordenadora da Amac, e Regina da Conceição Perito, Defensora
Pública e Presidente do Conselho Municipal de Mulheres de Juiz de
Fora. Na oportunidade, fiz minha palestra sobre a mulher nos espaços
de poder, intitulada "Mulher, tome partido!”.

Na segunda-feira, dia 14, houve a Conferência Municipal de
Leopoldina, também com muito sucesso e com a participação de
dezenas de mulheres da cidade, quando também tive oportunidade de
salientar alguns aspectos que considero importantes na nossa luta
pela compreensão das diferenças na busca da igualdade.

Aproveitei a oportunidade de estar em Leopoldina para me reunir
com a Superintendente Regional de Ensino, Maria José, quando
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discutimos a segunda etapa da eleição de Diretoras de escolas,
assunto que muito me preocupa. Tenho certeza de que essa também
é uma preocupação dos Deputados que participam da vida escolar e
do desenvolvimento educacional de seus Municípios. Não podemos
permitir que ocorra nesta segunda etapa o acontecido na primeira
etapa. Se essa eleição de Diretores tornar-se tumultuada, e se fizerem
politicagem ao invés de política pública, esquecendo-se de ensinar ao
aluno o valor do voto, perderemos o espaço escolar para o preparo de
futuros cidadãos.

Como os Srs. Deputados e Deputadas e os telespectadores da TV
Assembléia vêem, esses foram dias muito produtivos e de intenso
trabalho, o que reforça todos os compromissos que assumi em minha
campanha, de lutar pela Zona da Mata mineira e buscar uma ligação
maior entre a região e o governo de Minas. Isso ficou bem marcado
em minha visita ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Alberto Duque Portugal, quando recebi a boa notícia de que
a nossa demanda pela instalação de uma unidade das Faculdades
Integradas de Cataguases em Carangola foi atendida. Trata-se de um
pleito dessa instituição de ensino já há algum tempo e que irá tornar-
se realidade. Agora, estamos promovendo uma ação para que seja
criado o curso de Direito em Carangola.

Reunimo-nos também com o Secretário de Saúde, Marcus Pestana,
para discutir problemas específicos dos hospitais de nossa região,
como a necessidade de equipamentos, remédios e veículos. Saímos
da reunião com a certeza da boa-vontade do Secretário e do seu
compromisso com o interior de Minas. O que irá estender, ainda mais,
o grande trabalho que o Governador Aécio Neves vem fazendo nesse
processo de interiorização do desenvolvimento.

Gostaria de registrar a minha visita ao Presidente do Tribunal de
Contas e pedir aos Deputados e às Deputadas que nos juntemos em
busca de uma solução para nossa grande preocupação. Todos
conhecemos auxiliares de serviços gerais e professores da rede
estadual de ensino que têm tempo de serviço e idade suficientes para
se aposentarem e, infelizmente, não são concursados.

O que fazer com essas pessoas, que são como nós, que precisam
de aposentadoria, que são baluarte do progresso e do
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desenvolvimento da educação? O que seria de nós sem os auxiliares
de serviços gerais das escolas e sem os professores? Para mim, tudo
na escola é educação. São mais de 20 mil pessoas que estão nessa
situação. Alguns profissionais vieram a falecer, e as famílias estão
ficando sem recursos para dar continuação a sua vida.

Conversei com o Presidente do Tribunal, Conselheiro Elmo Braz, e a
minha inquietação é grande. Na próxima semana, devo falar com o
nosso Vice-Governador sobre o que pode ser feito para que essas
pessoas também tenham seus direitos assegurados para darem
dignidade a suas famílias.

Iniciaremos um trabalho sobre essa questão, e quero que me
ajudem, para que possamos ajudar essa grande massa da população
que está sendo esquecida.

Por fim, uma saudação à querida cidade de Muriaé, onde vivi grande
parte de minha vida. Lá iniciei minha vida como profissional da área
de educação. Lá tive três filhos. O meu quarto filho nasceu em
Cataguases. Foi lá onde estudei e participei de movimentos da Igreja,
movimentos para recuperação de pessoas. Ontem Muriaé completou
152 anos de emancipação política. Deixo aqui os meus cumprimentos
àquela comunidade de que tanto gosto e amo, que é um exemplo de
desenvolvimento para os demais Municípios da Zona da Mata mineira.
Parabéns, Muriaé, pelos seus 152 anos de emancipação política.
Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, volto a me pronunciar
sobre a questão da segurança pública na minha região. Trabalhamos,
avançamos, discutimos e recebemos o apoio do Secretário de Defesa
Social, dos segmentos da região e da Polícia Militar, por meio do Cel.
Hélio dos Anjos. Paraíso tem melhorado, mas precisamos que
melhore muito mais, portanto esperamos que as propostas colocadas
em pauta levem melhores e maiores benefícios para Paraíso e região.
Trata-se de uma grande preocupação. Na região, ainda há muito
problema, e segurança pública é caso sério. Precisamos continuar
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juntos e avançar na questão.
Hoje tivemos uma audiência importante para tratar da Defensoria

Pública, cuja greve já se arrasta por quase 100 dias. Vários
Deputados, incluindo a nossa Presidente, Deputada Rosângela Reis,
estiveram presentes na Comissão do Trabalho, junto aos Defensores.
Esperamos que na semana próxima haja acordo sobre o que foi
discutido naquele momento e que os Defensores e o governo
cheguem a um bom entendimento.

Gostaria de falar também sobre o projeto de seguro rural, do
Governador Aécio Neves, que foi aprovado na semana passada.
Aliás, ele passou pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial. Esse projeto complementará 25% do seguro para o
produtor rural. Trata-se de importante projeto, que atende aos
clamores do produtor rural. Mas ouvi algumas manifestações aqui no
Plenário como se esse projeto fosse a solução, pois agora o produtor
estaria coberto com 50% do seguro por meio do governo federal e
25% do governo estadual. Sendo assim, o produtor já não terá
problema. Não é bem isso. Primeiro, no âmbito federal, colocam-se
somente 50% do prêmio, mas há carência e necessidade acima de
R$1.000.000.000,00 no Orçamento do governo federal, que só tem
aplicado R$150.000.000,00. É uma defasagem muito grande,
excluindo 70% ou 80% dos produtores que precisam de seguro.

Agora, aumentando 25% do incentivo do Estado, o Governador faz
uma grande ação, e nós também, na Assembléia, aprovando esse
projeto, que estimulará o setor privado a entrar no seguro rural. Isso
poderá aumentar o volume de dinheiro, e uma parte maior de
produtores poderá ter o atendimento do seguro rural, principalmente
neste momento em que o País e o mundo passam por um
aquecimento global, com intempéries do tempo cada dia maiores,
excesso de chuva e seca para todo o lado. A cada ano, o produtor
precisará estar mais protegido e seguro. É um incentivo, uma indução,
que ajudará, mas não solucionará ainda a questão do produtor, que
está empobrecido e sofrido. Isso foi abordado nos debates realizados
na Assembléia, por iniciativa da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

Montamos a Carta de Minas e fomos recebidos em Brasília pelo
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Ministro Walfrido dos Mares Guia, em audiência marcada pelo
Deputado Federal Carlos Melles. O Ministro ficou sensível e propôs
receber-nos em uma nova audiência, para uma nova discussão, mas
até agora não deu retorno, o que nos preocupa muito. A verdade é
que o produtor continua desamparado e com suas dívidas vencendo,
a do café, a do milho. Por sinal, o milho e a soja caíram novamente, e
o produtor continua endividado e sem ver luz no fim do túnel, para
buscar sua sobrevivência no campo.

Não consigo entender um País em que o agronegócio gera 37% do
emprego e 27% do PIB nacional que não tenha uma política de apoio
e desenvolvimento direcionada e que dê segurança ao produtor. Mas
continuaremos batalhando, lutando bastante.

Na segunda-feira próxima, às 10 horas, o Teatro da Assembléia será
palco de uma discussão importante, a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa. Estamos convidando os Deputados Estaduais para que,
juntos, possamos fortalecer o nosso grupo, ligado à microempresa e à
pequena empresa. Os Deputados Federais Carlos Melles, Presidente
da Comissão, e José Pimentel, relator, estarão aqui, juntamente com
o Presidente do Sebrae, Paulo Okamoto, e com o pessoal do Sebrae
da região. Nesse dia será discutida e mostrada a Lei Geral, que foi
aprovada, que é muito importante, porque chegará de forma muito boa
ao microempresário e ao pequeno empresário. Diminuirá em torno de
70% dos impostos para microempresários e pequenos empresários.
Temos a obrigação e queremos fortalecer o nosso grupo, ligado à
microempresa e à pequena empresa. Depois, a Comissão será
recebida pelo Governador Aécio Neves.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Antônio
Carlos Arantes, serei muito breve, pois estou utilizando o seu tempo, e
vou dar uma notícia alvissareira à população de Minas Gerais. Hoje,
pela manhã, houve uma audiência pública da Comissão de Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, com a presença de Defensores
Públicos, em que foi discutida a situação da Defensoria, a história que
todos no Parlamento conhecemos. Os Defensores expuseram suas
dificuldades e seus pleitos. Após a reunião, fizemos contatos com
setores do governo, que sinalizou aos Defensores que, se eles
concordassem em suspender a greve - amanhã haverá uma
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assembléia geral da categoria -, imediatamente abriria com eles um
canal de negociação pacífica, dentro do bom-senso e da boa-vontade
entre as partes.

O que se pede é boa-vontade para que se construa um canal de
diálogo. O governo sinalizou, de maneira positiva, nesse sentido e
pede agora que os Defensores também sinalizem positivamente para
que se possa construir o diálogo e, em comum acordo, numa reunião,
chegarem a uma definição.

Deputado Antônio Carlos Arantes, muito obrigado pelo aparte, afinal
seu tempo é muito precioso.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Eu é que lhe agradeço.
Participei também, como já disse, dessa audiência pública, e minha
proposta foi para que houvesse uma suspensão da greve por um
tempo determinado. Se chegarem a um acordo, ótimo; e espero que
isso ocorra. Do contrário, os Defensores voltariam à greve, um direito
de toda a categoria.

Gostaria de manifestar também minha satisfação quanto ao
aumento que o governo do Estado concedeu à Polícia Militar.
Aprovamos aqui um aumento de 33%, enquanto o governo da Bahia,
do PT, aumentou só 3%, ou melhor, estão-se propondo 3% para o
funcionalismo ligado à segurança e à educação. Nosso governo, por
projeto aprovado nesta Assembléia, concedeu um aumento de 33%,
escalonado em três anos. Esperamos que isso possa chegar também
às outras categorias, o que, tenho a certeza, é uma das grandes
preocupações do Governador Aécio Neves.

Quero continuar falando sobre a lei geral. Estou aqui colhendo as
assinaturas dos Deputados para que seja recriada, nesta Casa, a
frente parlamentar em defesa da microempresa e da pequena
empresa. As notícias diárias, em todos os canais de televisão, sobre a
queda do dólar assustam-nos, pois é o fruto de uma política perversa,
de uma economia que asfixia o cidadão que produz neste país. Com
essa baixa do dólar, a situação só piora.

Preocupa-nos o desmantelamento do setor produtivo da indústria
brasileira, que é tão competente, e a asfixia contínua do produtor rural.
O preço do café cai a cada dia, as “commodities” do setor agrícola
também sofrem queda. Há uma grande preocupação com o que
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acontece neste país. Está na hora de o governo entender que precisa
haver mecanismos de proteção e de apoio ao setor produtivo
nacional, que gera tantos empregos no País. É um dos orgulhos de
nosso país a capacidade e a competência do nosso produtor, tanto
rural quanto industrial.

Quero manifestar-me também acerca da satisfação pela visita do
nosso Governador à nossa querida cidade de Passos, que fez 149
anos de fundação na segunda-feira. O Governador foi a Passos, a
maior cidade da região, para inaugurar várias obras. Em seguida,
seguiu para São Paulo. Foram inauguradas casas nas cidades de
Pratápolis,  Itaú de Minas e São Tomás de Aquino. Trabalhamos
juntos - nós, o governo e a Cohab - em prol desses projetos. Na
cidade de Passos, o Governador pôde inaugurar uma bela rodoviária,
à altura do povo daquela cidade hospitaleira, que desenvolve, cada
dia mais, nossa região. Cumprimento o povo de Passos pelo
aniversário da cidade.

Gostaria, ainda, de me manifestar sobre a vinda do Papa ao Brasil,
naquela semana importante e ímpar. Visitou-nos um Papa de quem
ainda não tínhamos aprendido - digo isso pessoalmente - a gostar,
assim como gostávamos do Papa João Paulo II. Isso é natural, pois é
difícil substituir uma pessoa como o Papa anterior. O atual Papa é
muito melhor que imaginávamos. Ele, no Brasil, mostrou muita
humildade e simpatia, além de que não é um burocrata, que fica
seguindo tudo o que foi planejado. Ele, que se adaptava a cada
momento e a cada necessidade, mostrou para o Brasil a importância
da fé e da Igreja Católica. Sua visita foi fundamental para o Brasil.

Fiquei muito feliz porque Sua Santidade se manifestou fortemente
contra o aborto. Era preciso esse posicionamento porque já se iniciava
um zunzum, uma discussão muito forte e até apoiada pelo Ministro da
Saúde, Temporão, e pelo Presidente Lula. Essa é a verdade. Nós, que
somos católicos praticantes, não podemos aceitar nem a discussão
sobre a legalização do aborto. Temos de provocar e aceitar
discussões, mas em torno da valorização da vida e da fé em Deus.

O Papa teve atitudes que não esperávamos, como quando fez uma
visita à Fazenda da Esperança, dos drogados. Foi um gesto muito
bonito, que chamou a atenção da comunidade brasileira para o grande
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problema das drogas no Brasil. Ele mostrou que todo drogado tem
possibilidade de recuperação. Basta que nos demos as mãos. Temos
aí o Deputado Eros Biondini, o primeiro Deputado a se manifestar na
Casa sobre a vinda do Papa.

Espero que Deus o ajude dando-lhe saúde, e o povo brasileiro tenha
nele um espelho para desenvolver a fé em Deus, principalmente a fé
na família e no cidadão.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero
cumprimentar o Deputado pelo pronunciamento no que se refere à
visita do Papa à Fazenda da Esperança, dos drogados, dos
recuperandos. Estamos também preocupados com a segurança, a
violência e com o tráfico de drogas. Venho de uma pequena cidade,
que vem crescendo muito. Mas também está crescendo a violência e
o consumo de drogas.

No último final de semana, em nossa cidade foi preso um traficante
com 750 pedras de “crack”. Teremos amanhã uma audiência pública
com a Comissão de Segurança Pública, para discutir a violência em
Nova Serrana. Aproveitamos a oportunidade para convidar os colegas
Deputados e as colegas Deputadas para estarem presentes nessa
reunião, em Nova Serrana, amanhã, às 9h30min, para discutirmos
esse assunto.

O parque industrial de Nova Serrana cresceu muito, mas cresceu
também a violência na cidade. Estamos com um déficit muito grande
de policiais militares e de Delegados de Polícia. Há 12 anos, tínhamos
na Comarca de Nova Serrana, Perdigão, Araújo quatro Delegados,
mas hoje temos apenas um. A 100ª Companhia de Polícia tem um
quadro de 76 homens, mas temos apenas 50. Faltam 26.

Faço convite aos Deputados e Deputadas, principalmente àqueles
que são votados na região para que compareçam, amanhã, em Nova
Serrana, para discutir esse tema tão importante que tem assustado a
população de Nova Serrana e região. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, Deputado
Paulo Cesar.

Encerrando, Sr. Presidente, o Papa se manifestou também
fortemente quanto à desigualdade social. O Brasil talvez seja um dos
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países em que mais haja desigualdade no mundo. Isso é motivo para
reflexão de nós, Deputados, que temos responsabilidade para com o
cidadão. Nosso país é muito injusto, porque há muita riqueza nas
mãos de poucos e muita pobreza com muitas pessoas. Estamos na
Casa para fazer a nossa parte e bem feito e com Deus na frente.
Muito obrigado.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham das galerias desta Casa
do povo mineiro e pela nossa TV Assembléia, inicialmente quero
cumprimentar o orador que me antecedeu, meu caro amigo e
companheiro de lutas pelo setor agropecuário, nós que viemos dessa
área também sofrida, Deputado Antônio Carlos Arantes. Somo-me
também a esse sentimento de júbilo pela visita do Santo Papa Bento
XVI ao Brasil, líder espiritual da nossa Igreja Católica.

Sua Santidade veio ao Brasil em um momento em que precisamos
muito de fazer com que a espiritualidade e a fé em Deus estejam
presentes na vida de cada um de nós. Vivemos tempos em que a
violência se generaliza, se banaliza, a vida é desrespeitada a cada dia
e as desigualdades se aprofundam. Mais do que nunca, precisamos
da presença da palavra de Deus. E ninguém melhor do que o
sucessor de Pedro para estar conosco, encorajando esta grande
nação cristã, trazendo-nos não apenas o seu conforto, mas também a
sua orientação, para que possamos superar a crise das desigualdades
sociais e a violência. Com certeza, a ação do governo é fundamental,
necessária, e temos de cobrá-la. Mais que isso, temos de agir para
que de fato ocorra.

Como cristão, católico, pai de família, estou convencido de que, sem
esse tripé fundamental, ou seja, família, espiritualidade e educação,
não há como construir uma sociedade mais justa, fraterna, que se
respeite.

O Papa falou muito sobre a família, mas muito ainda deve ser
falado. Não diria 100%, mas próximo desse percentual, há muitos
casos em que a violência deriva de uma família desestruturada. O
Papa falou da importância de praticarmos a nossa fé, buscando, no
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dia-a-dia, a conversão de novos fiéis. Falou também da importância
do exercício da palavra de Deus. Certamente, a verdadeira família tem
de edificar-se dentro da espiritualidade. Aliás, o Papa segue a linha do
ecumenismo, tão bem construída pelo saudoso Papa João Paulo II.

Comoveu-me o fato de que todos os líderes religiosos no Brasil
foram se encontrar com o Papa. Isso foi muito bonito. Mais do que
uma pregação, vimos um encontro de propósitos, indicando o caminho
para a humanidade, em especial para a nossa nação. A
espiritualidade tem de estar presente em nossa vida, no Parlamento
mineiro. Em algum momento, nossas idéias podem e devem conflitar-
se na busca do aperfeiçoamento. A dialética constrói a evolução da
humanidade, mas isso deve ser feito com espiritualidade, com
respeito, com amor fraternal. Sinto que deve haver isso na educação,
e a Deputada Ana Maria Resende é uma grande educadora. O tripé
educação, família, espiritualidade é mais poderoso que qualquer arma
para combater o crime. Senti isso na palavra do Papa. Que ele nos
inspire, assim como nos inspira a presença, nesta Casa, do Deputado
Eros Biondini, cuja vida está construída sobre esses pilares. A
convivência com V. Exa. tem sido motivo de alegria, pois também traz
esse tom de espiritualidade às nossas discussões. Um debate político
que visa a buscar opções para melhorar a vida do povo mineiro não
pode estar vazio de espiritualidade.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
parabenizo-o por suas profundas palavras. V. Exa. afirmou que nossa
fé precisa ser vivida, e acredito que aí está a chave. É preciso viver
aquilo que falamos e falar aquilo que vivemos. Fé e razão é o que o
Papa João Paulo II tanto nos pedia para conciliar.

Há um ditado que diz que as palavras comovem, mas o testemunho
arrasta. Na verdade, isso é até bíblico. O Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Jesus, que era o Verbo, fez-se carne e cumpriu tudo aquilo
que estava dito na palavra. Se somos um país cristão, com católicos,
evangélicos, temos aqui a receita da vitória do cristianismo. Por que,
então, há esse contraste de desigualdade, de injustiça, se todos nós
nos declaramos cristãos?

Algo está errado, como disse Frei Hans na Fazenda da Esperança,
em Guaratinguetá. Tive a oportunidade de ir até lá quando da visita do
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Papa. Foi o ponto mais alto dessa visita, porque ali se quebrou o
protocolo, visto que o Papa foi até lá por espontânea vontade, já que
ele realmente queria ir àquela fazenda, local onde as pessoas não
costumam ir. Trata-se de uma fazenda com altíssimo índice de
recuperação de jovens tomados pelo vício da droga e do álcool.

Frei Hans disse ao Papa que a metodologia daquela fazenda era
colocar em prática a palavra: viver aquilo que tanto lemos na Bíblia.

Para completar esse aparte, desse belo pronunciamento de V. Exa.,
gostaria de dizer que hoje, antes de vir para cá, lendo a Bíblia em meu
gabinete, lembrei-me daquele salmo que diz: “Se o Senhor não
edificar a casa, em vão trabalham os construtores; se o Senhor não
guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas”.

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa. Comungo com todas as
suas palavras e também as confirmo.

O Deputado Domingos Sávio - Eu que agradeço, Deputado Eros
Biondini, meu companheiro de fé e profissão. Assim como eu, o
colega Biondini é médico-veterinário e também comungamos com o
mesmo sentimento de que, além da nossa fé, é preciso atitude.

Nasci em São Tiago, portanto, sou discípulo de Tiago. Tiago,
apóstolo, já dizia que a fé sem obras é vazia.

É preciso atitude, portanto, precisamos tomar a palavra do Santo
Papa como um ensinamento e colocá-la em prática.

Sr. Presidente, o meu pronunciamento nesta tarde vem falar de
obras, ou melhor, de obras do Governador, que nos enchem de
orgulho. Realmente, tais obras têm transformado Minas Gerais.

Estamos aguardando, eu e o Deputado Doutor Rinaldo, para ter a
alegria de receber o nosso Governador em Divinópolis. Eu e o
Deputado Doutor Rinaldo somos grandes parceiros nesta Casa e
também nas lutas por Divinópolis e pelo Centro-Oeste.

Formulamos o referido convite ao Governador, em nome do povo do
Centro-Oeste mineiro. Entre outros feitos, o Governador nos dará a
alegria de entregar ao povo de Divinópolis um centro de reabilitação e
educação de menores. Não é uma Febem como outras tantas que
acabam por nos trazer mais tristezas que alegrias, uma vez que não
recuperam os jovens delinqüentes, envolvidos na criminalidade.

Trata-se de um centro de educação e recuperação, uma obra de
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cerca de R$4.000.000,00, que reivindicamos ao Governador no nosso
primeiro mandato e que agora está pronta. Estaremos
testemunhando, mais que a obra física que o Governador nos
entregará, o seu funcionamento, com médicos, psicólogos e,
obviamente, com agentes de segurança, por tratar-se de menores
infratores envolvidos com o crime e que precisam ser reeducados fora
do convívio com a sociedade.

Essa é uma realidade que temos de assumir. Não queremos tratar o
adolescente e a criança de maneira bruta, ou seja, respondendo à
brutalidade que ele cometeu também usando da brutalidade. E não
podemos deixá-lo solto para cometer mais crimes e tirar outras vidas.
Alguns desses adolescentes são criminosos que já se envolveram em
latrocínio - mataram para roubar. Eles têm de ser tirados do convívio
da sociedade, porque, se continuarem soltos, vão voltar a matar, mas
isso exige investimento, coragem e decisão. Não basta fazer um
depósito de crianças e adolescentes. Do contrário, o fato ocorrido em
São Paulo, o assassinato daquele casal, novamente se repetirá por aí.
O assassino do casal alcançou a maioridade, mas nada foi feito para a
sua recuperação. Aliás, eles não sabem o que fazer com ele,
chegando a retratá-lo como um verdadeiro monstro. Não podem soltá-
lo, porque ele voltará a matar, e mantê-lo preso também não há como,
pois a legislação não permite.

É preciso tomar atitudes. Portanto, quero reconhecer o esforço do
Governador por atender a esse pedido. A obra será entregue. Ao lado
dessa obra, a poucos quilômetros dela, também serão entregues
cerca de 200 casas, numa segunda etapa de um conjunto
habitacional, que foi aprovado quando eu ainda era Prefeito. Terminou
o meu mandato e não foi possível que o governo do Estado iniciasse a
construção, já que o terreno é da Cohab.

E agora o Governador Aécio Neves entregará mais de 200 casas no
Conjunto Lagoa dos Mandarins, em parceria com a Prefeitura
Municipal, mostrando, de fato, a que veio. Ao mesmo tempo,
Deputado Doutor Rinaldo, meu amigo e parceiro por Divinópolis e hoje
por Minas Gerais, teremos a alegria, se Deus quiser, de vê-lo anunciar
algo que transformará o Centro-Oeste mineiro e, certamente, Minas
Gerais. Talvez essa seja a maior e mais importante obra de parceria
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público-privada, legislação aprovada por nós, aqui nesta Assembléia,
na legislatura passada: a melhoria da MG-050, rodovia que liga Belo
Horizonte ao Centro-Oeste mineiro, passando por Juatuba, Mateus
Leme, Itaúna, Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru,
Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Formiga, Itapecerica. Enfim, a
estrada liga o Centro-Oeste do Estado ao Oeste paulista, uma das
regiões mais promissoras do Brasil.

Essa obra facilitará não apenas o trânsito da Capital para a região,
mas do Triângulo para o Oeste paulista. Quem vem pela BR-262,
especialmente nas regiões Norte e Noroeste do Estado, terá diversas
opções e poderá usar essa via. Hoje já pode usá-la, mas enfrenta
situações de alto risco, com acidentes constantes. Ainda nesta
semana ocorreu um acidente fatal nas proximidades de Itaúna.

É preciso duplicar boa parte da estrada. A licitação foi feita, o
processo estava suspenso devido a pendências judiciais. Estivemos
no DER nesta semana e fomos informados de que esses entraves
foram superados. Estamos empenhando-nos junto ao Governador
para que a obra seja contratada agora. Tenho a certeza de que essa é
a sua vontade, como demonstrou, ao preparar o edital e fazer a
licitação. Estamos falando de uma obra grande, algo que envolverá
mais de R$300.000.000,00 nos próximos quatro anos, incluindo
viadutos e trincheiras, como aquelas que precisam ser feitas em
Divinópolis, ligando os Bairros Candelária e Oliveira, fazendo o
prolongamento do Bom Pastor, resolvendo definitivamente a entrada
do Bairro Quintino e situações críticas como aquelas enfrentadas por
moradores do Bairro Nossa Senhora da Conceição.

O Deputado Doutor Rinaldo sabe o que estou dizendo. Talvez
muitos não tenham idéia, mas imaginem uma metrópole com mais de
200 mil habitantes, como Divinópolis, dividida literalmente por uma
rodovia de trânsito intenso, que acaba ceifando muitas vidas por não
ter infra-estrutura adequada.

Com essa obra, o Governador Aécio Neves revoluciona a história do
Centro-Oeste mineiro, e diria até de Minas Gerais, implantando algo
que já dá certo em outros Estados e no mundo inteiro.

Concluindo, Sr. Presidente, nós que dizíamos que a fé sem obras se
esvazia temos fé no governo do Aécio. Haveremos de ter no Brasil um
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estadista como ele, para fazer não apenas o discurso da esperança,
mas, com atitude, transformar para melhor a qualidade de vida do
nosso povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público das galerias e telespectadores da TV Assembléia
que nos assistem neste momento, estamos aqui hoje para abordar
alguns aspectos que consideramos relevantes.

Gostaria de fazer um breve comentário. Os nobres Deputados que
me precederam fizeram menção à visita do Papa no Brasil, à fé e às
obras. Minhas palavras têm que ver também com essa abordagem.

Em relação à visita do Papa, é bom constatar novamente o vigor e a
importância da fé do povo brasileiro, generoso, acolhedor, pacífico e
harmônico, que possui características que nos tornam admirados pelo
mundo afora, principalmente pela manifestação sempre presente,
apesar das diferenças e das desigualdades sociais.

Há muitos anos, estamos trabalhando por isso. Esperamos que esse
sentimento esteja sempre presente nesta Casa e possamos colaborar
com todos os que se esforçam no Brasil. Além disso, que Minas
Gerais, que, ao longo da nossa história brasileira, teve papel decisivo
nisso, aprimore e melhore as condições de vida no País, diminuindo
esse abismo que, infelizmente, ainda existe e é grande entre ricos e
pobres.

A Igreja brasileira, apesar das mudanças recentes de orientação do
Vaticano nos últimos anos, continua, em sua grande maioria,
engajada e comprometida com a transformação social, com as
mudanças que efetivamente venham conferir dignidade aos seres
humanos e possam diminuir a desigualdade entre nós, brasileiros.

Quanto ao campo da espiritualidade, também concordo com os
Deputados que me precederam. A dimensão da espiritualidade é
importantíssima e precisa ser efetivamente considerada quando se
trata de transformações nas relações humanas e sociais e na
qualidade de vida das pessoas.

Neste momento em que a dimensão ambiental ganha relevo e
enfoque, não podemos deixar de nos irmanar com pessoas como Frei
Leonardo Boff, teólogo brasileiro reconhecido nacional e
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internacionalmente, que, aliás, não se encontra mais nos quadros da
Igreja. Ele põe a espiritualidade que o mundo hoje reclama
intimamente associada com as questões ambientais, para que essa
dimensão da cidadania também ganhe a dimensão planetária. Além
disso, para que pensemos nas soluções e nas demandas do nosso
povo e do nosso continente, intimamente articulados com a dimensão
planetária.

O conceito de Gaia, que vem ganhando reconhecimento e
valorização nos últimos anos, trata dessa dimensão ambiental mais
ampla, sem a qual não conseguiremos fazer com que, de fato, a vida
seja defendida, mantida e preservada no nosso planeta.

Gostaria também de fazer menção aos 15 anos da Fundação
Consciência e Arte. Há alguns anos, na ofensiva neoliberal, estamos
assistindo à discussão e à defesa muitas vezes intransigente do
Estado mínimo, de um Estado que se afasta da sua responsabilidade
social de promotor da igualdade social e da melhoria efetiva da
qualidade de vida em todos os âmbitos relativos às necessidades
humanas nas sociedades atuais. Precisamos reconhecer o papel do
terceiro setor, essa imensidão de entidades, associações,
cooperativas e fundações que assumem para si parcela das
responsabilidades do Estado. Além disso, que atuam principalmente
no vácuo, na ausência, no vazio deixado por um Estado que elege
algumas prioridades e se abstrai e se ausenta de muitas outras.

Desde quando iniciamos na vida pública, como Vereador, apesar de
estar no Legislativo, tínhamos o desejo de promover, de executar e de
fazer acontecer. Foi com esse objetivo que criamos a Fundação
Consciência e Arte.

Essa entidade nasce, a princípio, sustentada pela integralidade do
repasse do então Vereador Almir Paraca, no ano de 1993. Essa
doação continuou quando me elegi Deputado Estadual. Só foi
interrompida quando me elegi Prefeito. Essa decisão foi fruto da
determinação de trabalhar pela auto-sustentação da entidade, que, ao
longo desses anos, vem trabalhando e promovendo a vida de mais de
150.000 pessoas que já passaram pelas diversas atividades ali
desenvolvidas. Desde o seu nascimento, essa entidade tem plena
autonomia e nunca ficou subordinada ou atrelada a interesses
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políticos e eleitorais.
Desde o seu nascimento, foi um espaço de aplicação, de exercício

das minhas idéias na promoção humana e social. Criamos a
Fundação Consciência e Arte como se concebe um filho. Todo filho
nasce de sonhos, de desejos que nos esforçamos para transformar
em realidade, assim como recebe as nossas melhores energias de
atenção, de carinho, de dedicação e de proteção. É uma entidade que
cresceu, consolidou-se e ampliou as suas atuações, também como se
deve criar e se relacionar com o filho, garantindo-lhe independência,
autonomia, respeitando todas as relações que vão sendo
estabelecidas e criadas, a fim de assegurar-lhe vida própria.

A Fundação Consciência e Arte completa 15 anos. Essa data será
comemorada, por todo este ano, nas cidades em que a entidade tem
atuação e presença mais constantes, como Paracatu, Vazante, Unaí e
João Pinheiro.

Saudamos essa entidade. Cumprimentamos o Mauro Muniz,
Presidente; o Lucivaldo Paz de Lira, Superintendente Executivo; todo
o corpo de funcionários e toda a equipe dessa Fundação, que, ao
longo de todos esses anos, trabalharam para garantir um nível de
excelência nas suas atividades, na prestação dos serviços e no
atendimento da população.

Agradecemos a alguns parceiros da Fundação Consciência e Arte
ao longo desses anos, particularmente as Prefeituras Municipais de
Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Vazante e Belo Horizonte.

Agradecemos, também, às empresas que se associaram nesse
esforço de promoção social, como a Rio Paracatu Mineração, a
Mineração Morro Agudo, do Grupo Votorantim, o Banco do Brasil, a
Fundação Banco do Brasil, a Petrobras, a Telemig Celular e um
grande número de pequenos empresários, profissionais liberais que,
financeiramente ou com a doação do seu tempo, por meio de ações
voluntárias, colaboraram para o desenvolvimento dessas atividades.

Agradecemos, ainda, às faculdades Atenas, Finon e Tecsoma, que
sempre foram parceiras nos trabalhos desenvolvidos pela Fundação.

Gostaria de agradecer ainda aos Ministérios do Trabalho, da
Cultura, da Educação, do Meio Ambiente e da Saúde; à Seprir, que
sempre foram parceiros em âmbito do governo federal; às Secretarias
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de Estado de Esporte e Juventude, de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas e de Cultura; ao Idene,
que também sempre foram parceiros das atividades da Fundação
Consciência e Arte.

Há um grande número de programas, de projetos e de ações que
foram desenvolvidos ao longo desses 15 anos, mas gostaria de fazer
menção a alguns que foram símbolo do esforço e do trabalho da
Fundação Consciência e Arte. O primeiro diz respeito ao Programa
Bolsa-Escola Cidadã. Quando estava à frente da Prefeitura de
Paracatu, fizemos uma aliança intersetorial articulando poder público
municipal, ONGs, como a Missão Criança, capitaneada por Cristovam
Buarque, ex-Governador de Brasília, várias pequenas empresas se
associaram, cidadãos comuns, que fizeram um fundo com repasse
mensal de contribuições, a fim de defender, aplicar e preservar uma
idéia implantada no governo de Brasília pelo hoje Senador Cristovam
Buarque, a Bolsa-Escola, implantando em Paracatu, em parceria
também com a Prefeitura, a Bolsa-Escola Cidadã. Esse programa
existe desde 1997 e teve papel decisivo durante alguns anos. Foi o
baluarte, um centro de referência na defesa do que hoje se
transformou numa política pública reconhecida internacionalmente, um
programa denominado Bolsa-Família, do governo federal.

Colaborar, participar da construção dessa política pública foi para
todos nós, da Fundação Consciência e Arte, da Prefeitura e da
comunidade de Paracatu, um momento e um ato importantes. Isso
nos orgulha, principalmente por ter o componente de uma aliança
intersetorial, com a participação do poder público, da iniciativa privada,
do setor empresarial que trabalha com a responsabilidade
socioambiental e também de ONGs, que assumem para si a tarefa de
colaborar com a constitucionalidade, por meio da elaboração e do
aprimoramento de políticas públicas.

Desde 1997, 50 famílias do Projeto Bolsa-Escola Cidadã são
atendidas. As famílias atendidas pela Prefeitura Municipal e pelo
Programa Bolsa-Escola Cidadã chegam a 600, numa divisão paritária
de responsabilidade.

Um outro programa que teve importância na história da nossa
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entidade é o AABB Comunidade, concebido no âmbito das
Associações Atléticas Banco do Brasil. Um programa engenhoso que
buscava aproveitar as instalações dos clubes das AABBs, durante a
semana, no momento em que estavam ociosos, para acolher crianças
e adolescentes de baixa renda, oferecendo oficinas extracurriculares.
Esse programa teve reconhecimento internacional, na medida em que
passava a atender desde então 700 crianças e adolescentes de baixa
renda. Conseguimos, por meio desse programa, numa parceria com o
Programa dos Voluntários das Nações Unidas, receber dois
voluntários, um belga e um espanhol, que por muitos anos prestaram
assessoria e consultoria para a Fundação Consciência e Arte,
transferindo para essa instituição um campo de relações conceituais,
administrativas e de trabalho voluntário que se incorporaram de forma
definitiva ao trabalho da Fundação.

Ao terminar meu pronunciamento, queria, mais uma vez,
cumprimentar e agradecer a colaboração de todos aqueles que, como
funcionários, como voluntários, como colaboradores ou parceiros,
ajudaram na construção dessa organização que recebeu muitos
prêmios e que vem prestando, ao longo destes 15 anos, um trabalho
de excelência no campo da promoção humana e da inclusão social e
produtiva. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
quero cumprimentar também todos os que nos acompanham pela TV
Assembléia. Gostaria de fazer um convite a todos os Deputados,
Deputadas, assessores, funcionários da Casa e telespectadores para
um ato que acontecerá amanhã. Apresentei um requerimento a esta
Casa para a realização de uma reunião especial. Pela primeira vez
nesta Assembléia Legislativa, teremos uma vigília pelos mortos da
aids. Será a 25ª Vigília pelos Mortos da Aids, cujo tema será:
“Indicando caminhos para um mundo sem aids”. Teremos
depoimentos e relatos importantes, e seria interessante que todos
acompanhassem amanhã, a partir das 20 horas, neste Plenário,
quando receberemos várias autoridades, ONGs e associações que
trabalham para a indicação de um caminho para um mundo sem Aids.

A Vigília pelos Mortos da Aids é um movimento mundial, iniciado em
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1983, com a finalidade de sensibilizar, conscientizar e mobilizar toda a
sociedade para a realidade desta doença. A Igreja Católica, através
da Pastoral da DST-Aids, tem tomado a frente do movimento e está
comprometida com essa luta. Amanhã, dia 18, será realizada a 25ª
Vigília, o que demonstra a seriedade e o engajamento do movimento.

O tema deste ano é: “Indicando caminhos para um mundo sem
aids”. Indicar caminhos significa traçar perspectivas. É
responsabilidade de todos nós ajudar a reduzir o impacto da epidemia
da aids no Brasil e no mundo. A aids é uma doença que traz
conseqüências físicas, mas também conseqüências sociais. O que se
defende é a vida, acima de qualquer interesse. Minimizar os efeitos da
doença, promover a participação de todos na sociedade, lutar contra o
preconceito e a discriminação, incentivar a solidariedade são alguns
dos objetivos que a 25ª Vigília almeja alcançar.

A Vigília tem por objetivo velar a memória das pessoas mortas em
conseqüência do vírus HIV, buscando suscitar solidariedade com os
atingidos pela epidemia e despertar toda a população para a
prevenção.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é
importante a mobilização de todos os setores da sociedade, cidadãos
comuns, associações, ONGs, segmentos religiosos, políticos e
sociais, para que participem desse movimento e para que colaborem
com a solidariedade e o respeito às pessoas e às famílias que vivem e
convivem com o vírus da aids. Espero contar como apoio de todos os
Deputados nesta luta.

Amanhã teremos uma reunião especial para alertarmos toda a
sociedade e sermos solidários com os portadores da aids e com as
famílias enlutadas pelos que já faleceram em conseqüência do vírus.
Na verdade, é um alerta para que toda a população acompanhe e seja
solidária com todas essas famílias e com os portadores soropositivos.
Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Esgotada a hora

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 739/2007, do Deputado
Carlin Moura, ao Projeto de Lei nº 95/2007, do Deputado Alencar da
Silveira Jr., por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 17 de maio de 2007 .
Ademir Lucas, 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 572 a 574/2007, da Comissão de Educação, e
575/2007, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação,
na 9ª Reunião Ordinária, em 16/5/2007, dos Requerimentos nºs 505,
506, 510 e 511/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 521/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Publique-se).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Eros Biondini e

João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear o Clube Atlético Mineiro pela conquista do
Campeonato Mineiro de Futebol 2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 2.398/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao
exercício de 2000; 2.399/2002, da Comissão de Fiscalização
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Financeira, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado
referentes ao exercício de 2001; e 1.150/2003, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Tribunal de Contas
do Estado referentes ao exercício de 2002 (À promulgação.); e dos
Projetos de Lei nºs 279/2007, do Deputado Célio Moreira, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel que
especifica; e 323/2007, do Deputado Ze Maia, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Conquista os imóveis que especifica
(À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei nº 637/2007 seja distribuído
à Comissão de Administração Pública. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando que
o Projeto de Lei nº 637/2007 seja distribuído à Comissão de Assuntos
Municipais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/5/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Walter Tosta
e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Domingos
Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e
o Deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental, a Presidente,
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Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o
Projeto de Lei nº 29/2007, de autoria do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop, e a
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 389/2007, em 1º turno e
600/2007, em turno único (Deputado Walter Tosta); 339/2007, em
turno único (Deputado Domingos Sávio). A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Cláudio Souza Diniz, Gerente
do Departamento de Micro e Pequenas Empresas do BDMG e
Alessandro Flávio Barbosa Chaves, Gerente da Unidade de Acessos
a Serviços Financeiros do Sebrae Minas, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência tece considerações iniciais e em
seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Registra-se, neste momento, a presença da Deputada
Elisa Costa e do Deputado Domingos Sávio. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência suspende a reunião para a despedida dos convidados e
logo após 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, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 29/2007, no
1º turno (relatora: Deputada Rosângela Reis) e pela rejeição, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 24/2007 (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes) e 45/2007 (relatora: 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 395/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes); 406/2007 (relator: Deputado
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Walter Tosta), 449/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio), 407,
453, 461 e 559/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 208, 277 e 282/2007. 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 Gláucia Brandão em que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Cultura e do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, com vistas à apresentação de ações
realizadas em municípios mineiros, por entidades de trabalho
associativo, promovedoras de emprego e renda e que explorem
potencialidades regionais. 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, 16 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 460/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré, com sede
no Município de Caratinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 460/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Jesus de Nazaré, localizada no Município de Caratinga, que
possui como finalidade primordial promover gratuitamente ações que
visem ao desenvolvimento integral da criança, priorizando a primeira
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infância. Para dar suporte ao seu trabalho, busca conhecer os
programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal; luta
por garantir a universalidade e a qualidade da atenção dispensada à
criança e à sua família, na perspectiva de concretizar os seus direitos
e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários à
sua formação.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e entidades privadas, sempre com o intuito de proporcionar
aos seus assistidos 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 460/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2007.
Elisa Costa, Presidente e relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ouro
Fino.

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 746/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com
sede no Município de Ouro Fino, que tem como objetivo a
recuperação dos sentenciados e a fiscalização de benefícios
penitenciários, através de parceria com as autoridades judiciárias e
policiais. Além disso, oferece assistência médica, educação, apoio
moral e espiritual aos condenados, reforçando-lhes a auto-estima.
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Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminalidade na
região, concorrendo para a segurança pública e a tranqüilidade das
pessoas de bem.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 746/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 818/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Ademir Lucas, visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres
e Moradores do Bairro Oitis, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinado pelos arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 818/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Associação Comunitária das Mulheres e Moradores do Bairro Oitis,
com sede no Município de Contagem.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, al terado pela Lei n°
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que institui 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 inciso V do art.
1°, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 2°, que, em caso de sua diss olução, o patrimônio
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remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem e no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 818/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 822/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Academia de Capoeira
Garra Mineira, com sede no Município Ubá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 822/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Academia de Capoeira Garra Mineira, com sede no
Município Ubá.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do
art. 13 que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas,
sendo vedada a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens, e,
no parágrafo único do art. 44, que, caso seja ela dissolvida, seu
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patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 822/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir a Semana Estadual de Educação,
Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina e dar
outras providências.

Em consonância com o disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no “Diário do
Legislativo” em 19/4/2007 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 828/2007 tem por escopo instituir a Semana

Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura
Lábio-Palatina, a ser realizada anualmente na segunda semana de
novembro, com o objetivo de promover atividades educativas de
conscientização e orientação sobre o tema, bem como estimular e
capacitar os servidores públicos estaduais nas ações de diagnóstico,
notificação, tratamento e reabilitação de pacientes com esse
problema.

A fissura lábio-palatina é uma má formação congênita que surge no
início da gestação e tem como principal causa a hereditariedade
genética. Seu diagnóstico e acompanhamento médico devem ser
feitos por uma equipe médica multidisciplinar envolvendo pediatra,
cirurgião plástico, fonoaudiólogo e psicólogo. Os portadores de fissura
lábio-palatina necessitam de um trabalho que seja realizado de forma
coerente e em conjunto por todos os especialistas para que os
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resultados a longo prazo sejam satisfatórios.
A correta orientação da sociedade sobre o assunto, escopo do

projeto de lei em tela, é fundamental para que os atingidos por essa
má formação, principalmente as crianças e adolescentes, sintam-se
respeitados na sua individualidade e integrados à comunidade.

Porém, embora meritória em sua finalidade básica, a proposição
possui várias impropriedades sobre as quais passamos a discorrer.

Inicialmente, a inserção da semana no calendário oficial do Estado,
prevista no art. 1º do projeto, é ato administrativo reservado ao Poder
Executivo, cujo comando legal é desnecessário, pois, assim que uma
norma cria data relevante para os mineiros, esta, automaticamente,
passa a constar do calendário da secretaria ou órgão afeto ao tema.

Os arts. 3º e 4º do projeto prevêem a criação de uma comissão
organizadora dos eventos relacionados à Semana de Educação,
Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser
designada pelo Poder Executivo e estabelece suas competências.

Cabe lembrar que a Constituição do Estado, no inciso III do art. 66,
reserva como iniciativa privativa do Governador a organização da
administração pública e a estruturação de suas secretarias e órgãos.
Em vista disso, não cabe ao parlamentar determinar ao Poder
Executivo como gerir suas atribuições.

Também possui caráter de ingerência nos procedimentos
administrativos próprios do Executivo o art. 5º, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação das atividades realizadas na Semana.

Finalmente, os arts. 6º e 7º tratam, respectivamente, sobre a
permissão para o Poder Executivo realizar parcerias com
universidades, entidades privadas, associações e conselhos
representativos das categorias profissionais afetas ao tema, para o
desenvolvimento das atividades; e a regulamentação da futura lei no
prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Esses casos
tratam de atividades às quais o Poder Executivo tem competência
constitucional de realizar, conforme determinam os incisos XVI e VII
do art. 90 da Carta mineira.

Diante dessas considerações, o Substitutivo nº 1, apresentado ao
final deste parecer, tem como objetivo suprimir as impropriedades
apontadas.
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Cabe ressaltar, ainda, que o estabelecimento de data relevante no
âmbito estadual é matéria inserida na competência do Estado
membro, prevista no § 1º do art. 25 da Constituição da República, pois
não se encontra entre as reservadas à União, relacionadas no art. 22,
nem aos Municípios, previstas no art. 30.

Ainda, 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.
Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 828/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir formalizado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Educação, Conscientização e Orientação sobre

a Fissura Lábio-Palatina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Educação, Conscientização e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser realizada anualmente
na segunda semana de novembro.

Parágrafo único - São objetivos da Semana a que se refere o “caput”
deste artigo:

I - promover atividades educativas de conscientização e orientação
sobre a fissura lábio-palatina;

II - estimular e capacitar os servidores públicos estaduais nas ações
de diagnóstico, notificação, tratamento e reabilitação de pacientes
com fissura lábio-palatina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 831/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 831/2007
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Shalon, com sede no Município de João Pinheiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 nº 831/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Shalon, com sede no Município de João
Pinheiro.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas.

Além disso, o art. 29 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas, e o art. 33 dispõe que, no caso de dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a outra instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 831/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 838/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 838/2007, da Deputada Elisa Costa, objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Preventiva - Consep -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 838/2007 objetiva declarar de utilidade pública o

Consep, com sede no Município de Governador Valadares.
A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas.

Além disso, o art. 24 do seu estatuto determina que as atividades
dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, e o § 1º do
art. 29 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a entidade congênere.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 838/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 839/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de Vargem Alegre -
ACMSBHVA -, com sede no Município de São João Evangelista.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 839/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de
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Vargem Alegre, com sede no Município de São João Evangelista.
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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados serão
inteiramente gratuitas e, no art. 32, que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 839/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 844/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em tela tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-
Melhoramentos do Bairro Acaiaca, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 844/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Acaiaca,
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com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que as
atividades de seus dirigentes, conselheiros ou instituidores, bem como
as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.
31, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

A emenda apresentada na parte conclusiva tem como objetivo
retificar o nome da entidade, adequando-o à forma consignada no art.
1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 844/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores Pró-Melhoramento do Bairro Acaiaca, com sede no
Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 869/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana
Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com sede no Município de
Frutal.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 869/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente Presbiteriana Evangelista Álvaro
Antônio de Souza, 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 instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no parágrafo único
do art. 11, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo vedada a distribuição de lucros,
bonificações ou vantagens; e, no parágrafo único do art. 32, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 869/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 870/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Zezé Perrella, o Projeto de Lei nº 870/2007
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-
Melhoramento do Capivari, com sede no Município de Serro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 nº 870/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Pró-Melhoramento do Capivari, com sede no
Município de Serro.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto determina que as atividades da
diretoria, conselho fiscal, bem como as dos sócios, serão inteiramente
gratuitas, e o art. 32 dispõe que, no caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a uma entidade
pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 870/2007, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 879/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Popular
do Bairro do Trevo, com sede no Município de Coqueiral.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 879/2007 visa declarar de utilidade pública o

Conselho Popular do Bairro do Trevo, com sede no Município de
Coqueiral.

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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 30, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos sócios serão
inteiramente gratuitas e, no art. 32, que, dissolvida ela, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 879/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 889/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Rotary Club de
São Sebastião do Paraíso, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 889/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Rotary Club de São Sebastião do Paraíso, 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, 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 e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 46, que os
ocupantes de cargos nos órgãos de administração não serão
remunerados e, no § 2º do art. 83, que, dissolvida a entidade, o
eventual patrimônio líquido remanescente será destinado a outro
clube, igualmente qualificado junto ao Rotary International ou a
instituição qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 889/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 891/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em tela visa declarar
de utilidade pública a entidade Missão Vida e Esperança Restaurada,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar referente à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
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102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 891/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Missão Vida e Esperança Restaurada, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica e
Diretores idôneos, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Além disso, o art. 20 de seu estatuto determina que o exercício de
quaisquer cargos ou atribuições não será remunerado por ela, vedada
a distribuição de lucros, dividendos, bonificações, vantagens ou
benefícios aos membros da diretoria, associados e benfeitores. E o
art. 34 dispõe que a dissolução da entidade será decidida em
assembléia geral extraordinária e os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a entidade 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 891/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 892/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 892/2007
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Social Resgatar, com
sede no Município de Santa Luzia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, vem agora 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 892/2007 pretende declarar de utilidade pública o
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Instituto Social Resgatar, com sede no Município de Santa Luzia,
constituído e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas, não
remuneradas.

Além disso, o art. 31 do seu estatuto determina que as atividades da
diretoria e do conselho fiscal não são remuneradas, e o art. 34 dispõe
que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de
1990, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 892/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 901/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso
de Carlos Chagas, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 901/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso de Carlos Chagas,
com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº 15.430, de 2005.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 28, que as
atividades de seus dirigentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedada a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens; e, no art.
32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 901/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 904/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 904/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.785/2006, a requerimento do Deputado Chico Uejo,
objetiva declarar de utilidade pública a Agência para o
Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu - Adesp -, com
sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, 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 nº 904/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu -
Adesp -, com sede nesse Município.

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.

Além disso, o art. 40 do seu estatuto determina que o exercício de
nenhum cargo da Adesp não será remunerado, e o art. 45 dispõe que,
no caso de dissolução da entidade, seu patrimônio reverterá em
benefício de entidades assistenciais registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430,de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 904/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 935/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 935/2007, do Deputado Ademir Lucas, objetiva
declarar de utilidade pública o Movimento de Luta Pró-Creches de
Contagem - MLPCC -, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, 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 nº 935/2007 objetiva declarar de utilidade pública o

Movimento de Luta Pró-Creches de Contagem - MLPCC -, com sede
nesse Município.

A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas.

Além disso, o art. 26 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remuneradas, e o art. 32 dispõe que, no caso
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de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a uma entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430,de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 935/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 945/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Glorieux - Aglor -, com sede
no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 945/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Glorieux - Aglor -, com sede no Município de Betim.
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, no inciso IV do art.
51, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
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gratuitas; e, no inciso V do mesmo artigo, que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para
retificar o nome da entidade, adequando-o à forma consignada no art.
1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 945/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Glorieux,

com sede no Município de Betim.”.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 151/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.080/2005, a proposição em
epígrafe acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei nº 12.733, de
30/12/97, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, à de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe, preliminarmente, a esta Comissão emitir 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 visa a acrescentar os §§ 1º e 2º ao art.

8º da Lei nº 12.733, de 1997, com o fito de ampliar o rol de
empreendedores culturais a serem beneficiados com apoio financeiro.

Esta Comissão de Constituição e Justiça, quando da tramitação do
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Projeto de Lei nº 2.080/2005, manifestou-se pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Por manter o mesmo
entendimento, reproduzimos, em síntese, os fundamentos
apresentados no parecer emitido na ocasião.

Com a modificação proposta, as entidades que utilizam canais
comunitários em serviços de TV a cabo e as que executam serviços
de radiodifusão comunitária, de que tratam, respectivamente, as Leis
Federais nºs 8.977, de 1995, e 9.612, de 1998, poderão obter apoio
financeiro dos contribuintes aptos a receber os incentivos fiscais.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme o disposto no inciso I do art. 24 da Carta da República,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre direito tributário e financeiro.

No que concerne à iniciativa desta Casa para deflagrar o processo
legislativo, não há nenhum óbice, porquanto inexiste norma
constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria
objeto da proposição.

Por outro lado, a proposição em análise atende ao prescrito 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. A mencionada norma, em seu art. 14,
condiciona a concessão de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita ao cumprimento de uma
série de requisitos, como, por exemplo, a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar a sua
vigência e nos dois exercícios seguintes.

No entanto, a Lei nº 12.733, de 1997, que se pretende modificar, já
prevê a soma de recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado, de
maneira crescente, de sua vigência até o ano de 2001 e seguintes, no
percentual de 0,30% da receita líquida anual do imposto, valor este já
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária
Anual desde o início da vigência do benefício fiscal mencionado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 151/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely
Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 209/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº

209/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.767/2006, “dispõe sobre a realização de parceria público-privada
para gestão de praças de esporte do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída à Comissão de Justiça 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, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
O projeto em comento determina que as atividades de construção,

manutenção e administração de estádios de futebol e praças
esportivas pertencentes ao domínio público estadual serão
desenvolvidas pelo Estado ou transferidas a terceiros mediante
contrato de parceria público-privada, nos termos da Lei nº 14.868, de
2003. Essa lei dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas no âmbito da administração estadual.

O art. 2º da proposição prevê a obrigatoriedade de o Plano
Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 contemplar, entre os
objetos para a realização do contrato de parceria, as atividades de
manutenção e administração do Estádio Governador Magalhães Pinto.

O art. 3º, por sua vez, altera a redação do art. 2º da Lei Delegada nº
67, de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg – e
dá outras providências. O preceito em questão prevê a competência
dessa entidade autárquica para acompanhar as atividades
administrativas dos estádios próprios, desenvolvidas por meio de
contratos de parcerias público-privadas, além de outros
procedimentos administrativos atinentes à utilização dessa
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modalidade de ajuste.
O art. 4º visa acrescentar dispositivos no art. 5º da Lei nº 14.868, de

modo a prever explicitamente, como atividade passível de execução
mediante os contratos de que se cogita, a construção, a manutenção,
a reforma e a gestão de instalações de uso público destinadas à
realização de eventos esportivos e de lazer.

Finalmente, o art. 5º do projeto visa alterar o inciso I do art. 14 da
referida Lei nº 14.868, o qual cuida especificamente das obrigações
do contratado na parceria público-privada. A modificação sugerida
consiste em exigir da empresa privada que contrata com o poder
público a demonstração da capacidade administrativa, econômica e
financeira para a execução do contrato. Ademais, define capacidade
administrativa como “a manutenção, pelo prazo mínimo de 10 anos,
de departamento ou divisão voltada para a participação de natureza
profissional em atividade esportiva ou em competições de nível
estadual e nacional”.

Após a enunciação sintética do conteúdo do projeto em exame,
pode-se verificar que, no afã de estabelecer regras sobre contrato de
parceria público-privada no domínio das atividades de esporte e lazer,
a proposição invade a esfera de competência privativa do Governador
do Estado para a disciplina da matéria. Isso porque a Ademg, na
condição de entidade autárquica da administração indireta do
Executivo, vincula-se à Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude. A citada autarquia, por força da Lei Delegada nº 67, de
2003, com as alterações introduzidas pela Lei Delegada nº 152, de
2007, tem por finalidade “a administração de estádios próprios ou de
terceiros, mediante convênio, observada a política formulada pela
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude”. Sendo entidade
vinculada ao Executivo, apenas o Governador do Estado dispõe de
prerrogativa para estabelecer atribuições à Ademg, seja por meio de
lei formal, seja mediante decreto ou regulamento que disponha sobre
a organização e a atividade do Poder administrador. Nesse particular,
o projeto contraria o art. 66, III, “e”, da Carta mineira, o qual consagra
a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a criação, a
estruturação e a extinção de entidade da administração indireta.

Uma coisa é a edição de normas sobre parcerias público-privadas,
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que são contratos de colaboração entre o Estado e o particular por
meio dos quais o ente privado participa da “implantação e do
desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem
como da exploração e da gestão das atividades deles decorrentes,
cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e
humanos”, conforme define o parágrafo único do art. 1º da citada Lei
nº 14.868, de 2003. A rigor, essa matéria não se enquadra na reserva
de iniciativa do Executivo, sendo lícito a esta Casa deflagrar o
processo legislativo em assuntos dessa natureza. Isso porque se está
diante de normas atinentes à celebração de contratos administrativos,
as quais não constituem reserva de iniciativa do Executivo, embora a
grande maioria de tais ajustes sejam por ele celebrados.

Outra coisa é adentrar a esfera de atribuições do Poder
administrador, mediante a previsão de competências para órgãos ou
entidades do Executivo, como é o caso da autarquia Ademg. Aqui,
existe nítida inconstitucionalidade formal, que afronta o clássico
princípio da separação dos Poderes, ainda que a proposição contenha
vários dispositivos concernentes ao instituto das parcerias público-
privadas.

Destarte, não obstante a meritória preocupação do autor do projeto
com a implementação dessas parcerias no terreno das atividades de
esporte e lazer, a proposição contém vício que compromete sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 209/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 435/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 892/2003, tem
como objetivo criar, no Distrito de Taquaral de Guanhães, no
Município de Guanhães, serventia do foro extrajudicial dos serviços de
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registro civil das pessoas naturais, interdição e tutela, com
competência, ainda, para realizar os serviços de tabelionato de notas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
No projeto de lei em tela, o parlamentar pretende atender aos

legítimos anseios da comunidade mencionada desejosa de dispor de
cartório, em que sejam feitos os registros relativos às pessoas
naturais, bem como praticados os atos notariais.

No que tange à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o
projeto incorre em vício de inconstitucionalidade, uma vez que a
criação de serventias cartoriais e o provimento de seus cargos são
matérias afetas à organização judiciária, de iniciativa dos tribunais de
justiça, nos termos do art. 96, II, alíneas “b” e “d”, da Constituição
Federal. Assim entendeu o STF ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.935. Em sua decisão liminar, referendada
por unanimidade pelos demais Ministros, o relator, Ministro Marco
Aurélio de Mello, afirmou categoricamente que não vê “como dissociar
os cartórios da própria organização, no sentido abrangente, do
Judiciário”.

É importante ressaltar que a Constituição Federal imprimiu um norte
claro à matéria relativa às atividades dos notários e dos registradores,
explicitando, no “caput” do art. 236, que elas serão exercidas em
caráter privado, por delegação do poder público, ressalvados os casos
em que tais serviços já tenham sido oficializados.

Com efeito, o art. 96 da Constituição Federal prevê que compete
privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e os serviços
auxiliares a elas vinculados, bem como propor ao Poder Legislativo
não só a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus
serviços auxiliares como também a alteração da organização e da
divisão judiciárias (inciso I, alínea “b”, e inciso II, alíneas “b” e “d”, do
art. 96 da Constituição Federal).
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É ainda importante destacar que a Lei Federal nº 8.935, de 1994,
que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, disciplinando os
serviços notariais e de registro, tratou as serventias notariais e de
registro como serviços destinados a auxiliar o Poder Judiciário na
garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos
jurídicos, devendo o concurso para a sua delegação ser realizado por
esse Poder.

Também o art. 98 da Constituição Estadual confere ao Tribunal de
Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado, que deverá conter a previsão das estruturas administrativa,
judiciária, notarial e de registro.

Trilhando o entendimento manifestado por esta Comissão quando
da análise de projetos semelhantes, dispondo sobre a criação de
serventias do foro extrajudicial em Municípios, reconhecemos como
ilegítima a iniciativa parlamentar em matéria desta natureza, por se
tratar da organização do Poder Judiciário. Assim sendo, entendemos
que o projeto de lei sob comento não merece ser acolhido, ou seja, do
ponto de vista da iniciativa, a matéria não poderá tramitar nesta Casa,
sob pena de se invadir a esfera de competência de outro Poder.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 435/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 437/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
437/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
767/2003, dispõe sobre a criação do Programa Primeiro Crédito para
a Juventude Rural do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Em seguida, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
analisando seu mérito, opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188 c/c o art.102,VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame institui o Programa Primeiro Crédito para a

Juventude Rural do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
financiar atividades de agropecuária, agrossilvicultura, turismo rural,
agroturismo, artesanato rural e aqüicultura, tendo em vista os
princípios da agroecologia e da agricultura orgânica. O Programa
apresenta três modalidades: custeio, investimento e aquisição de
terra. A proposição também define os beneficiários e os gestores do
programa, as formas e as condições para a concessão do crédito,
bem como os limites e os prazos para o pagamento dos
financiamentos.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
visa a sanar vício de iniciativa verificado no projeto original,
transformando o programa de financiamento em política de incentivo à
juventude rural. Desse modo, preservou-se a finalidade primordial da
proposição, de apoio às atividades rurais realizadas por jovens do
próprio meio.

É louvável a intenção do projeto de oferecer oportunidades a esses
jovens para se fixarem no campo, o que pode evitar, por exemplo, que
venham engrossar os números do desemprego nas cidades ou que
vivam situação desfavorável em relação aos demais trabalhadores,
em virtude da sua pouca qualificação e experiência para as atividades
urbanas.

Além disso, os jovens têm merecido pouca atenção do poder público
na elaboração de suas políticas, o que, na prática, afasta-lhes o
acesso aos programas de crédito agrícola e às novas tecnologias.
Conquanto essa seja a realidade, é inegável que essa juventude
possui todo o potencial para incrementar a agricultura familiar em
nosso Estado e no país, contribuindo para a fixação do homem no
campo e, consequentemente, para o aumento da população rural,
equivalente, hoje, a apenas 20% da população total do Estado. Dessa
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forma, o projeto vai ao encontro de notável demanda social,
proporcionando geração de renda e emprego a esses jovens e
estimulando sua capacidade empreendedora e associativa.

Cabe ressalvar que, para a implantação da política de incentivo,
deverão ser observadas as condições para a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento desse tipo de ação governamental que acarreta
aumento de despesa, estabelecidas pelo art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. Este exige que o projeto forneça a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
entrar em vigor e nos dois subseqüentes, bem como 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. Nos termos do art. 15 da LRF, serão consideradas
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam a essas
exigências.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

437/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Ronaldo Magalhães - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 442/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela,
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.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/3/2007, preliminarmente
foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
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de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela
Comissão de Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a aquisição de unidades

habitacionais pelos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que
não sejam proprietários de imóvel residencial ou mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH.

O projeto estabelece, para as categorias que menciona, o direito à
habilitação para a aquisição de imóvel em conjuntos habitacionais
construídos pelo poder público estadual e cria condições especiais
para o financiamento dessas moradias pelo agente financeiro
estadual. Altera, ainda, a Lei nº 11.830, de 1995, que trata do Fundo
Estadual de Habitação - FEH - , incluindo dentro do programa de
investimentos em habitação de interesse social a construção de
unidades habitacionais para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros
Militar e Polícia Civil.

De modo a melhor atender ao proposto no projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que altera o
FEH, concedendo um tratamento especial aos policiais e bombeiros
militares e policiais civis do Estado. Esse Fundo, que tem como
entidade gestora a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana - Sedru - e como agente financeiro a
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -,
objetiva dar suporte financeiro a programas de interesse social, na
área de habitação, para a população de baixa renda. Como
beneficiários dos recursos do Fundo estão: a) famílias de baixa renda,
com prioridade para aquelas cuja renda mensal seja igual ou inferior a
três salários mínimos; b) Município e entidade integrante da
administração indireta de Município que implemente programa
habitacional destinado a famílias de baixa renda; c) empresas que,
após a conclusão da obra, se obriguem a fazer o repasse do
financiamento a mutuário final de baixa renda (renda mensal igual ou
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inferior a cinco salários mínimos), sob normas e condições a serem
estabelecidas pelo grupo coordenador; d) cooperativas habitacionais.

O substitutivo oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça
prevê a inclusão dos policiais e bombeiros militares e policiais civis do
Estado como beneficiários dos recursos do Fundo, determinando que
no mínimo 10% desses recursos serão destinados a programas
habitacionais que atendam a esse segmento. Estabelece ainda
carência de um ano para o início do pagamento das prestações,
determinando que o valor destas não poderá ultrapassar 25% da
renda familiar mensal do policial ou bombeiro.

No aspecto financeiro-orçamentário, ressaltamos que o projeto não
cria despesas para o Estado, uma vez que os recursos destinados ao
FEH constam na Lei Orçamentária para 2007, aprovada por esta
Casa. O orçamento estadual prevê, para o atual exercício, a
destinação de R$95.012.824,00 para concessão de empréstimos e
financiamentos destinados à construção e reforma de unidades
habitacionais. De acordo com informações da Superintendência
Central de Contadoria-Geral do Estado, em 2006 foram aplicados
R$97.690.989,49 pelo FEH.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

442/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 599/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
determina a inclusão no currículo das escolas estaduais de ensino
médio conteúdo relativos à prevenção ao uso de drogas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática.

Nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno,
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vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise determina a inclusão, nos currículos das

escolas do ensino médio de conteúdos relativos à prevenção ao uso
de drogas, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre os seus
malefícios.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, 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 no art. 24, IX, a competência
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para
legislar sobre educação, cultura e ensino.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal nº
9.394, de 1996, que estabelece, em seu art. 26, que os currículos do
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional
comum, uma parte diversificada, que atenda às características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de os Estados
legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico
pretendida pela proposição em análise não encontra óbice de
natureza legal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse
respeito, em sede de medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do
Estado membro para regulamentar normas sobre conteúdos
curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX,
e 23, V, da Constituição da República.

Não há que questionar a nobre intenção do legislador ao propor a
difusão de informações nas escolas relacionadas aos males
decorrentes do uso de drogas. O assunto é dos mais relevantes, tanto
que enseja constantemente discussão nesta Casa. Projeto de idêntico
teor já tramitou na legislatura passada sob o nº 188/2003.

Todavia, há que ressaltar que a proposição incorre no vício da
ausência de novidade jurídica. Como ato normativo originariamente
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emanado do Poder Legislativo, a lei, em seu sentido estrito, tem por
fim a edição de direito novo, e, no caso em tela, já existe lei estadual
que disciplina a matéria. 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. A referida
lei foi regulamentada pelo Decreto nº 41.166, de 6/7/2000, que prevê
a adoção de estratégias próprias para a abordagem do tema.

Ademais, vale também mencionar que o enfrentamento dessa
questão é recorrente no cenário nacional e estadual por meio de
campanhas educativas promovidas por órgãos públicos e entidades
privadas, que buscam informar a população sobre as conseqüências
do uso de drogas.

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 ao tratamento, à recuperação e à
reinserção social de dependentes de substâncias entorpecentes e
drogas que causem dependência física ou psíquica, mas também à
prevenção do seu uso.

A Lei Federal nº 9.649, de 1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, determina ações de
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 aquelas relacionadas com a recuperação de dependentes.

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. 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
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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.

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, até mesmo 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.

Tendo em vista a fundamentação apresentada, entendemos que é
inócua a pretensão do autor, razão pela qual o projeto em análise não
pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 599/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o
projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.637/2005, dispõe sobre o acesso dos portadores de
deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto à sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

A proposição em análise determina, no seu art. 1º, que o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas viabilizará o acesso dos portadores
de deficiência visual aos livros didáticos utilizados nos ensinos
fundamental e médio.

Para o fim a que se propõe o projeto, as unidades referidas no art.
1° poderão optar, conforme os recursos materiais e humanos
disponíveis, entre os seguintes procedimentos: inclusão, em seu
acervo, de exemplares editados em braile; manutenção, em seu
acervo, de exemplares gravados em fitas cassete, para empréstimo;
veiculação de exemplares virtuais na internet, acessíveis por meio de
programas sintetizados de voz, entre outras alternativas que se
mostrem viáveis.

Cumpre salientar que matéria com igual teor já tramitou nesta Casa,
na legislatura passada, tendo esta Comissão exarado parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda nº 1, que apresentou. Considerando a inexistência de
alteração no universo jurídico que justificasse a análise da matéria sob
um prisma diferente, mantivemos o mesmo entendimento manifestado
naquela ocasião.

A Constituição da República, no seu art. 23, inciso II, dispõe que é
da competência material comum dos entes federados cuidar da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Já no seu
art. 24, inciso XIV, confere competência concorrente à União, aos
Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência. A Carta mineira
determina, no art. 224, que o Estado assegurará condições de
integração social do portador de deficiência e facilitará seu acesso a
bens e serviços coletivos. Esse é o caso da proposição em estudo.

Todavia, o art. 3º do projeto, que aponta a celebração de convênios
com entidade de direito público ou privado como meio para
implementação da lei, deve ser suprimido, uma vez que já é
constitucionalmente prevista a competência privativa do Governador
do Estado para firmar acordos deste tipo ou congêneres (art. 90, XVI,
c/c a Adin nº 165, acórdão publicado em 26/9/1997). Por essa razão,
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apresentamos a Emenda nº 1.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei nº 636/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 641/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 877/2003, a pedido do Deputado Paulo Guedes,
dispõe sobre reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência
em estágio na administração direta e indireta do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Administração Pública.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do
art. 188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo reservar cinco por cento do número

total das vagas destinadas a estágio na administração direta e indireta
do Estado para pessoas portadoras de deficiência. A matéria, quando
da tramitação do Projeto de Lei nº 877/2003, foi apreciada na
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por adotar o
mesmo entendimento expresso na ocasião, reproduzimos, em síntese,
os argumentos então apresentados.

A proposição estabelece que pessoa portadora de deficiência é
aquela que apresenta, em caráter permanente, perda ou
anormalidade de natureza psicológica, fisiológica ou anatômica que
gere incapacidade para o desempenho de atividade segundo o padrão
considerado normal para o ser humano.
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Trata, ainda, a proposição de determinar o órgão responsável pela
fixação de regras de admissão e de avaliação, bem como pela
definição das atividades compatíveis com a capacidade física ou
psicológica de cada estagiário portador de deficiência, assegurando-
lhe as condições necessárias ao desempenho de suas atividades.

A Constituição da República impõe à administração direta e indireta
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios o dever de reservar um percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e de definir os
critérios de sua admissão. Em Minas Gerais, o referido percentual é o
fixado na Lei nº 11.867, de 1995: dez por cento.

Pretende-se, por meio da proposição em análise, que a reserva de
vagas para pessoas portadoras de deficiência seja estendida também
ao estágio profissional no âmbito da administração direta e indireta do
Estado.

À luz do princípio da razoabilidade, ao qual se sujeita a atividade
administrativa dos Poderes do Estado e a da entidade
descentralizada, nos termos do art. 13 da Carta mineira, a medida
proposta atende ao princípio fundamental da igualdade, uma vez que
objetiva dar o mesmo tratamento a situações semelhantes.

Outrossim, aplica-se à matéria o princípio da legalidade, pois, na
administração pública, só é permitido fazer o que estiver
expressamente autorizado em lei.

Todavia, há que observar a autonomia e independência do Poderes
do Estado, de sorte que a cada Poder compete, privativamente, dispor
sobre sua organização e operacionalidade interna, incluído o
provimento dos cargos e a contratação de pessoal, observados os
dispositivos constitucionais pertinentes.

Ademais, a Lei nº 12.079, de 1996, faculta aos órgãos e às
entidades da administração direta e indireta a concessão de estágio a
aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo poder
público ou pela iniciativa privada, com funcionamento autorizado ou
reconhecido pelos órgãos competentes.

Portanto, a fim de conformar a proposição em análise aos preceitos
constitucionais, propomos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo
nº 1, o qual acrescenta dispositivo à lei mencionada.
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Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 641/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que

dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996,

alterado pela Lei nº 13.642, de 13 de julho de 2000, fica acrescido do
seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)
§ 3º - É facultado aos órgãos e às entidades da administração direta

e indireta destinar 5% (cinco por cento) das vagas para estágio a
pessoa portadora de deficiência, matriculada em curso regular de
ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada, com
funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos
competentes.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 679/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.159/2005,
acrescenta artigo à Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a
política estadual de recursos hídricos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2005, a proposição foi
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.

Compete a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
O projeto em exame pretende estabelecer que a concessão de

outorga de direito de uso de água superficial a um único usuário seja
limitada ao volume máximo de 1/3 da vazão outorgável do corpo
d’água a ser captado. Para tanto, pretende introduzir regra específica
na Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a política estadual de
recursos hídricos e dá outras providências, diploma normativo que
disciplina a concessão de outorga de direito de uso dos recursos
hídricos no Estado.

A pretensão de se incorporarem à legislação estadual condições e
critérios para a concessão de tal outorga não contraria o ordenamento
jurídico

Com efeito, a medida visa a democratizar o acesso aos recursos
hídricos, com o objetivo de permitir que um maior número de usuários
possa utilizá-los. Nesse sentido, a alteração proposta coaduna-se com
o princípio do uso múltiplo das águas, nos termos da Lei Federal nº
9.433, de 1997, e com a ordem econômica, conforme dispõe o art.
170 da Constituição Federal.

Ressalte-se, finalmente, a legitimidade da iniciativa legislativa
parlamentar para apresentação de projeto de lei sobre a matéria, com
fundamento no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 679/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 683/2007

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 2.875/2005,
“especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei nº
11.666, de 9 de dezembro de 1994”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação
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Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para receber

parecer quanto a seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, o projeto dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 11.666,

de 1994: a expressão “edifícios de uso público”, presente no “caput”
do referido dispositivo, é alterada para “edifícios e demais logradouros
de acesso coletivo“. Além disso, o legislador relaciona, entre outros,
alguns estabelecimentos a serem considerados logradouros de
acesso coletivo, como os postos e as agências bancárias, as salas de
exibição, os estacionamentos, os clubes, os estabelecimentos de
educação e os estabelecimentos comerciais, entre os quais exclui as
microempresas e as empresas de pequeno porte. Os demais
dispositivos do projeto promovem a adequação dos artigos da lei à
nova redação.

Cumpre salientar que tramitou nesta Casa, na legislatura passada,
proposição versando sobre o mesmo tema. Naquela ocasião, esta
Comissão exarou parecer concluindo pela constitucionalidade da
matéria na forma de substitutivo que apresentou. Não havendo
nenhuma razão de natureza jurídica, constitucional ou legal que
justifique o tratamento da matéria sob um prisma diferente, mantemos
o mesmo entendimento.

Em que pese ao seu mérito, a proposição apresenta problemas de
natureza jurídico-constitucional, conforme veremos a seguir.

O § 2º do art. 227 da Constituição da República, ao determinar que
“a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público (...), a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência” (grifo nosso), permite concluir que
o constituinte federal, ao utilizar a conjunção aditiva “e”, enfatizou a
existência de dois tipos distintos de espaço físico, quais sejam os
logradouros e os edifícios de uso público. Nesse passo, bem andou o
legislador constituinte, uma vez que as duas expressões, na língua
portuguesa, são de fato distintas, haja vista a Transcrição de seus
significados, extraída do “Novo Aurélio Século XXI - O Dicionário da
Língua Portuguesa” (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, Rio de
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Janeiro: Nova Fronteira, 1999, pp. 718 e 1.231):
“edifício. [Do lat. aedificiu.] S.m. 1. Construção de alvenaria,

madeira, etc., de caráter mais ou menos permanente, que ocupa certo
espaço de terreno, é geralmente limitada por paredes e teto e serve
de abrigo, moradia, etc.; edificação, casa, prédio imóvel (...).

logradouro². [De lograr + douro²; var. de logradoiro².] S.m. 1. Urb.
Espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e
de pedestres e reconhecido pela municipalidade, que lhe confere
denominação oficial. São as ruas, travessas, becos, avenidas, praças,
pontes, etc. (...)”.

Diante dessas informações, o legislador estadual, ao conferir aos
termos “logradouro” e “edifício de uso público” a mesma acepção,
estaria não só interpretando equivocadamente o § 2º do art. 227 da
Carta Federal como também contrariando as definições técnicas
estabelecidas pelo referido Dicionário, para as expressões
mencionadas.

Há que ser destacado, ainda, que a abrangência das disposições
constantes na Lei nº 11.666, de 1994, conforme se lê na sua ementa,
restringe-se aos “edifícios de uso público”. Assim, seus dispositivos,
que especificam as condições de acessibilidade para os portadores de
deficiência, dos espaços ou elementos construtivos dos edifícios de
uso público, mostram-se inadequados para serem aplicados aos
logradouros, tendo em vista os significados diferentes dos dois
termos.

Além disso, releva salientar que o projeto em estudo estabelece uma
discriminação, uma vez que exime da obrigação legal as
microempresas, como se a garantia de acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, prevista no § 2º do art. 227 da Constituição
da República, pudesse ser descumprida por uma categoria
empresarial. O tratamento diferenciado para os portadores de
deficiência, adotado pelo constituinte federal no dispositivo citado, que
lhes garante o acesso a qualquer edifício de uso público, vem,
inclusive, ao encontro do direito à liberdade de locomoção dentro do
território mineiro, circunscrição da competência legislativa do
parlamentar estadual. Direito esse garantido em âmbito nacional pelo
inciso XV do art. 5º da Carta Magna e relativo à liberdade de
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locomoção em sentido amplo – o direito do indivíduo de ir, vir e ficar,
como bem afirma o constitucionalista Alexandre de Moraes, em sua
obra “Direito Constitucional” (Ed. Atlas, 2001, p. 132).

Mas é sobretudo o princípio da igualdade que vem descredenciar a
exceção propugnada pelo legislador estadual no projeto, em favor da
categoria das microempresas e empresas de pequeno porte. O
constitucionalista José Afonso da Silva é categórico ao afirmar que
“são inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela
Constituição” (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 207).
Conforme seus ensinamentos, uma das formas de se cometer esse
tipo de inconstitucionalidade consiste em “outorgar benefício legítimo
a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento
de outras pessoas ou grupos em igual situação. (...) O ato é
inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia”.

Para Alexandre de Moraes (Ed. Atlas, 2001, p. 63), “o princípio da
igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos
distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo,
na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas
provisórias, impedindo que possam criar tratamento abusivamente
diferenciado a pessoas que se encontram em situações idênticas. Em
outro plano, na obrigatoriedade de o intérprete, basicamente a
autoridade pública, aplicar a lei e atos normativos de maneira
igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo,
religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. (...)

Para que as 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 os
meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em
conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente
protegidos”.

Não podendo nos furtar à verdade inserta nas palavras dos
constitucionalistas destacados, promovemos as alterações devidas no
projeto em análise, as quais foram consolidadas no Substitutivo nº 1,
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que está harmônico com o tratamento constitucional deferido aos
deficientes no § 2º do art. 227 da Constituição da República e
conforma-se à técnica legislativa e aos princípios constitucionais da
igualdade e da isonomia, pressupostos fundamentais da democracia
brasileira.

Convém ressaltar, também, o posicionamento do Ministério Público
do Estado, que, na legislatura passada, encaminhou ao Presidente
desta Casa expediente, anexado aos autos do processo, contendo
parecer sobre o projeto em estudo. O referido expediente, exarado
pelo setor jurídico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência
e dos Idosos - CAOPPDI -, em síntese, reafirma que as disposições
de ordem técnica constantes na Lei nº 11.666, de 1994, “buscam dar
efetividade a um preceito de importância ímpar no ordenamento
pátrio, qual seja a integração da pessoa com deficiência”. Conforme
argumentação apresentada no expediente enviado pelo Ministério
Público, desde a promulgação da Carta Magna, o Estado tem o dever
de facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos bens e
serviços coletivos, mediante a eliminação de obstáculos
arquitetônicos, conforme o inciso II do § 1º do art. 227 da Constituição
Federal. A propósito do projeto, alega o parecerista do setor jurídico
do CAOPPDI que a nova redação dada por seu autor ao art. 1º da Lei
nº 11.666, de 1994, “caminha em sentido contrário à pretendida
ampliação da integração da pessoa com deficiência, haja vista a
ressalva feita em relação às microempresas e empresas de pequeno
porte, no tocante a sua adequação para facilitar o acesso das pessoas
portadoras de deficiência”. O parecerista afirma, ainda, que nem a
Carta Magna, a Constituição Estadual nem a legislação federal ou
estadual excetuam algum tipo de atividade ou segmento. Por fim,
concluem os assessores do CAOPPDI que a alteração na redação do
art. 1º da Lei nº 11.666, de 1994, proposta no projeto de lei em
análise, “colide com os interesses das pessoas portadoras de
deficiência, em razão de isentar as microempresas e empresas de
pequeno porte do dever de adequarem suas instalações para garantir
o acesso daquelas pessoas, mitigando, assim, seu direito à integração
social”.
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Assim, por meio das modificações propostas no substitutivo que
apresentamos, procuramos eliminar quaisquer vícios discriminatórios
ou que criem privilégios em favor de uma parcela da comunidade
empresarial, como as microempresas ou as empresas de pequeno
porte, em detrimento da garantia constitucional de que se viabilize,
mediante lei, o acesso adequado das pessoas portadoras de
deficiência aos edifícios de uso público. Além disso, preservamos a
intenção do autor de tornar mais clara a expressão “edifícios de uso
público”, mantendo as especificações sugeridas por ele e
acrescentando a elas os órgãos públicos, sem, contudo, restringir o
âmbito legal às hipóteses relacionadas no substitutivo.

Diante, pois, dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 683/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de

dezembro de 1994, que estabelece normas para o acesso de
portadores de deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - Considera-se edifício de uso público o que abriga atividade de

atendimento ao público, incluindo estabelecimentos comerciais,
órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de exibição,
estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 708/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.034/2005,
dispõe sobre a política estadual de incentivo à floricultura e à
horticultura e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame pretende instituir política voltada para o

incentivo das atividades de floricultura e horticultura, como
instrumento de desenvolvimento agrícola integrante do Plano Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável. Visa, ainda, a incrementar a
produção de mudas e sementes e a valorizar a floricultura e a
horticultura como formas de alcançar o desenvolvimento
socioeconômico regional e integrado do Estado.

A matéria se insere no rol das competências do Estado, como já
demonstrou esta Comissão no exame do Projeto de Lei nº 2.047, de
2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da
Bucha Vegetal.

Ressalte-se, também, a consonância da proposição com a Lei nº
11.405, de 1994, que trata da Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola, e a inexistência de óbice à deflagração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar.

No entanto, como a horticultura já se encontra disciplinada em vários
diplomas normativos e é parte do Programa Minas sem Fome, não se
justifica a sua manutenção no corpo do projeto. Além disso, é preciso
suprimir o art. 4º, tendo em vista a competência atribuída ao Executivo
pela Constituição do Estado para a expedição de decretos
regulamentares. Para sanar esses vícios, apresentamos, na
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conclusão deste parecer, as Emendas nºs 1 e 2.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 708/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Substitua-se a expressão “Política Estadual de Incentivo às Culturas

da Floricultura e Horticultura” por “Política Estadual de Apoio à
Floricultura”, e suprimam-se os termos “horticultura” e “horticultores”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 715/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 269/2003, feito a pedido do Deputado Padre João, “dispõe
sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios e dá
outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento
Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
Os argumentos jurídicos a seguir transcritos, com os quais

concordamos, foram extraídos do parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Justiça quando da apreciação do Projeto de Lei nº
269/2003.

“O Projeto de Lei nº 269/2003 estabelece punições para o emprego
irregular de soro de queijo na fabricação de laticínios e alíquota de
ICMS de 30% nas operações internas com a venda de soro de leite.
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Portanto, a proposição trata, simultaneamente, de matéria de natureza
tributária, de produção e consumo e de saúde pública.

A iniciativa parlamentar para dispor sobre essas medidas encontra
amparo no “caput” do art. 65 da Constituição do Estado.

Quanto às penalidades, entendemos que a legislação estadual em
vigor, especialmente a Lei nº 11.812, de 23/1/95, que dispõe sobre a
inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos de origem animal,
regulamentada pelo Decreto nº 38.691, de 28/12/96, já prevê as
modalidades de penas contidas no projeto em tela para o emprego
irregular de componentes na fabricação de produtos alimentícios
destinados à venda em comércio. Assim, não se justifica um
tratamento específico para o uso irregular do soro de leite.

Já em relação à nova alíquota de 30%, ela representa majoração na
carga tributária e por isso submete-se ao princípio da anterioridade,
nos termos do art. 145 da Carta Maior. Atualmente a alíquota está
fixada em 18%.

Em nosso entendimento, a elevação pretendida terá muito pouco
impacto na inibição do uso do soro de leite na fabricação de produtos
lácteos, principal objetivo da proposição. Da mesma forma, na
elevação da arrecadação fiscal.

Como se sabe, o ICMS é um tributo que, de fato, quem paga é o
consumidor final. Como o soro é obtido, na maioria das vezes, por
meio da fabricação de queijo, a mercadoria transacionada entre os
contribuintes, em última análise, é o leite. E, como ao leite “in natura”
se aplica em grandes proporções a técnica do diferimento tributário, a
nova alíquota proposta nas intermediações com o soro é pouco
expressiva, não representativa de custos para a elevação de preço
dos produtos lácteos acabados e colocados à venda no comércio.

Para se atingir o objetivo almejado na proposição, apresentamos o
Substitutivo nº 1. Nele, a alíquota recai no produto lácteo fluido com
adição de soro de leite destinado à venda no comércio. Nesse caso, o
aumento da carga tributária impõe necessariamente uma revisão dos
preços praticados no mercado com produtos à base de soro de leite.

Por força da Constituição Federal, o ICMS é um tributo estadual; no
entanto, por suas peculiaridades, ele tem característica nacional, em
razão do princípio da não-cumulatividade, vale dizer do sistema



1150

débito-crédito. Por esse motivo, a classificação de qualquer produto
tende à uniformização no País, para se operar adequadamente esse
mecanismo de tributação. Na verdade, a uniformização é um
fenômeno cada vez mais intenso no processo de globalização das
economias. Vale recordar que os mercados internacionais estão se
organizando em blocos, como os da União Européia, do Mercosul e
da Alca, este ainda em fase de discussão.

Exemplo típico desse fenômeno é a Consulta Pública nº 4, de
31/7/2001, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - Dipoa -, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Nela, o Dipoa submeteu a exame de quem se interessasse, por um
período de 180 dias, as propostas dos denominados “Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Desidratados
com Adições” e “Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Produtos Lácteos Fluidos com Adições”. Após esse prazo, o Dipoa
deveria - mas ainda não o fez - consolidar o texto final e publicar uma
portaria contendo as regras a serem aplicadas a tais produtos, vale
dizer a forma como seriam identificados nacionalmente.

A portaria não existe; no entanto, a proposta de regulamento técnico
serviu-nos de base para o Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão
deste parecer. Nele, a nomenclatura do produto lácteo com adição é
idêntica à que consta no regulamento; portanto, na hipótese de o
projeto vir a ser convertido em lei na forma do substitutivo antes da
edição dessa portaria, a nova alíquota, além de submeter-se ao
princípio da anterioridade tributária, também ficará condicionada ao
disposto no Código Civil, que trata do efeito de ato jurídico
subordinado a evento futuro e incerto.

Uma outra hipótese que também nos parece admissível, em face da
competência do Estado para disciplinar o ICMS, é o Executivo
determinar em decreto, como obrigação do contribuinte, a emissão de
nota fiscal declarando expressamente que o produto lácteo é
adicionado de soro de leite; essa solução, todavia, resolve apenas
parcialmente o problema, mais precisamente, quando se tratar das
relações de intermediação de mercadoria apenas dentro do território
mineiro, entre contribuintes do ICMS; porém, quando o contribuinte de
Minas adquirir tal produto de outra unidade da Federação, ficará difícil
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garantir a cobrança da diferença de alíquota, nos termos do inciso VII
do art. 146 da Constituição Estadual, cujo teor é o seguinte:

“Art. 146 - (...)
VII - caberá ao Estado a diferença entre a alíquota interna e a

interestadual, nas operações e nas prestações interestaduais que lhe
destinem mercadorias e serviços para o contribuinte do imposto, na
qualidade de consumidor final;”.

E a explicação é simples: a lei mineira tem o âmbito de incidência
restrito a seu próprio território.

Por essas razões, chamamos a atenção das comissões de mérito,
especialmente a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
aprofundar a discussão desse assunto e, também, acompanhar os
desdobramentos da mencionada consulta pública, tendo em vista que,
juridicamente, o projeto, neste ponto, não encontra óbice à sua
tramitação nesta Casa.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 715/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece a alíquota de ICMS de 30% nas operações internas de

produto lácteo fluido com adição de soro de leite destinado à venda no
comércio.

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

1975, passa a vigorar acrescido do seguinte subitem g.3:
“Art. 12 - (...)
I - (...)
g.3) nas operações internas de produto lácteo fluido com adição de

soro de leite destinado ao comércio”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 2.554/2005, feito a pedido do Deputado Sargento Rodrigues,
altera o art. 1º da Lei nº 13.457, de 12/1/2000, que dispõe sobre a
pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos
ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer acerca dos aspectos
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade

Fundamentação
O projeto em exame objetiva alterar a redação do art. 1º da Lei nº

13.457, de 2000, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte
obrigatório da CBGC. Eis a redação atual do mencionado dispositivo:

“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 da 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”.

A alteração proposta, incidente sobre tal preceito normativo, objetiva
adequá-lo ao disposto na Constituição da República, no que tange a
matéria previdenciária, mais especificamente ao instituto da pensão.
Com efeito, o art. 40, § 7º, da Lei Maior estabelece que lei disporá
sobre a concessão do benefício de pensão por morte, a qual será
igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a este
limite, caso aposentado na data do óbito, ou igual ao valor da
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu
o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela
excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Do exposto, depreende-se o desacordo entre o disposto na lei que
ora se pretende alterar, que impõe um redutor de 50% no valor da
pensão, e o disposto na Constituição Federal, que estabelece a
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igualdade dos estipêndios ou o pagamento da pensão na proporção
de 70% dos valores dos proventos ou da remuneração.

Em razão da desconformidade entre o texto legal e o constitucional,
inúmeras pessoas têm recorrido ao Judiciário no propósito de fazer
valer a Constituição. As decisões judiciais têm apontado no sentido da
procedência das ações, à vista do claro descompasso entre a
legislação infraconstitucional e a Lei Maior, que opera como
fundamento de validade de qualquer ato normativo.

Conforme a justificação que acompanha o projeto em exame, a
alteração legislativa que se pretende instituir evitaria que novos
interessados tivessem que recorrer ao Judiciário para fazer valer um
direito consagrado na Constituição em norma de natureza auto-
aplicável, isto é, independentemente de legislação ordinária
superveniente.

No que tange à competência para legislar sobre a matéria, esta
encontra respaldo no art. 25 da Constituição da República, segundo o
qual os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios da Lei Maior.

Outrossim, inexiste vício de iniciativa, por se tratar de matéria
previdenciária, a qual refoge do rol de assuntos sujeitos à reserva de
iniciativa, nos termos da Constituição Estadual.

Quanto à eventual objeção de que a proposição acarretaria
despesas, entendemos que tal argumento não pode ser invocado para
obstaculizar o exercício de um direito expressamente consagrado na
Constituição. Seria um evidente contra-senso argüir aumento de
despesa para inviabilizar norma cujo propósito é afastar uma
inconstitucionalidade atual e fazer valer um direito previsto
constitucionalmente.

Isso posto, não vislumbramos óbice de natureza jurídico-
constitucional a impedir a normal tramitação da proposição.

Todavia, entendemos necessária a apresentação da Emenda nº 1,
incidente sobre o art. 1º do projeto, visto que, segundo este, o valor da
pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido. Na verdade, a Constituição prevê o redutor de 70%
para a hipótese de valor excedente ao limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 752/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“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 11.406, de 28 de janeiro de 1994, corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,
observado o disposto no § 7º do art. 40 da Constituição da
República’.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 932/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 27/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/4/2007,
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 932/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Mar de Espanha imóvel de propriedade do Estado, com
área de 3.000,00m², situado na Rua Laudelino Barbosa, nº 305,
Centro, nesse Município, registrado sob o nº 7.493, a fls. 75 do Livro
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3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mar de
Espanha.

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 inciso I de seu
art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º prevê que a referida área
será destinada à ampliação e reforma de unidade de saúde.

Na sua mensagem, o Governador informa que o Estado recebeu o
imóvel no ano de 1928, doado pelo Município de Mar de Espanha, e
que no local funciona um posto de saúde, administrado por esse ente
federativo, que necessita ser reformado e ampliado. Acrescenta que a
concretização de tal medida está subordinada à incorporação do
imóvel ao patrimônio municipal, uma vez que a construção só é viável
em terreno próprio.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no caso em
análise, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, após cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 932/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 279/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 279/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o
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imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na  forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 279/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto 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

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 n° 11.728, a fl s. 118 do Livro 3-I,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
realização de obras sociais e de lazer.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 323/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 323/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os
imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 323/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os
imóveis que especifica.

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

Conquista os seguintes imóveis, localizados naquele Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conquista:

I - terreno com área de 800m² (oitocentos metros quadrados),
situado na Rua José Mendonça, registrado sob o n° 2 .953, a fls. 250
do Livro 3-E;

II - terreno com área de 900m² (novecentos metros quadrados),
situado na Rua José Mendonça, registrado sob o n° 4 11, a fls. 234 do
Livro 2-A.

§ 1° - O imóvel a que se refere o inciso I do “capu t” destina-se à
instalação da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

§ 2° - O imóvel a que se refere o inciso II do “cap ut” destina-se à
construção do velório municipal.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura das
escrituras públicas de doação, não lhes 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, 16 de  maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.150/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.150/2003, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2002, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.150/2003

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao
exercício de 2002.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2002.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.398/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.398/2002, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2000, 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° 2.398/2002
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2000.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela
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Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.399/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.399/2002, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2001, 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° 2.399/2002
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2001.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2001.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/5/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Astréa Resende, ocorrido em Belo Horizonte, em 12/5/2007. (- 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. Galba Volpini, médico oftalmologista,
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pela conquista do prêmio Excelência em Saúde (Requerimento nº
402/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Mineração Caraíba S. A. pela conquista do
Prêmio de Excelência (Requerimento nº 406/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com a Fosfertil pela conquista do Prêmio de
Excelência (Requerimento nº 407/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Anglo American Brasil Ltda. pela conquista
do Prêmio de Excelência (Requerimento nº 408/2007, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com a Companhia Brasileira de Alumínio - CBA -
pela conquista do Prêmio de Excelência (Requerimento nº 409/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -
pela conquista do Prêmio de Excelência (Requerimento nº 410/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sama S. A. - Minerações Associadas pela
conquista do Prêmio de Excelência (Requerimento nº 411/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Pedreira Belmont pela conquista do
Prêmio de Excelência (Requerimento nº 412/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com as Minerações Brasileiras Reunidas - MBR -
pela conquista do Prêmio de Excelência (Requerimento nº 413/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Votorantim Metais pela conquista do
Prêmio de Excelência (Requerimento nº 414/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com a Mineração Taboca S. A. - Grupo
Paranapanema pela conquista do Prêmio de Excelência
(Requerimento nº 415/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Mineração Corumbaense Reunida S. A. -
Rio Tinto Brasil pela conquista do Prêmio de Excelência
(Requerimento nº 416/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP-MG -
pelo transcurso dos seus 61 anos de existência (Requerimento nº
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432/2007, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso ao Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado

de Minas Gerais - Sinduscon-MG - pelo transcurso dos seus 71 anos
de existência (Requerimento nº 433/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Ipatinga pelo transcurso do
43º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 434/2007, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com a comunidade de Timóteo pelo transcurso
do 43º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 435/2007, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com a comunidade de Santana do Paraíso pelo
transcurso do 15º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 436/2007, da Deputada Rosângela
Reis);

de congratulações com o Sr. Benedito Olinto de Oliveira Martins,
Presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Itajubá - Aciei pelo transcurso do 82º aniversário de fundação dessa
entidade (Requerimento nº 445/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso à Gol Linhas Aéreas pela revolução que vem fazendo no
mercado da aviação, especialmente com a aquisição da nova Varig
(Requerimento nº 447/2007, do Deputado Deiró Marra);

de aplauso ao Município de Ponto Chique pelo importante trabalho
realizado na área de saúde, que resultou no registro de índice zero de
mortalidade infantil nesse Município, em 2006 (Requerimento nº
448/2007, do Deputado Gil Pereira);

de congratulações com o Sindicato Nacional da Indústria de
Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares pela posse de
sua diretoria para o triênio 2007-2010 (Requerimento nº 449/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao jornal “Última Palavra” pelo seu primeiro ano de
funcionamento (Requerimento nº 455/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Deputado Federal Vitor Penido por sua
eleição como Presidente da Frente Parlamentar Municipalista
(Requerimento nº 458/2007, do Deputado Jayro Lessa);



1162

de congratulações com a Anfavea pela posse de sua diretoria para o
triênio 2007-2010 (Requerimento nº 459/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o Sr. Romel Anízio Jorge por sua posse
como Subsecretário de Assuntos Municipais (Requerimento nº
460/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Leonardo Mourão Coelho de Sousa por
sua promoção como Conselheiro do Itamarati (Requerimento nº
469/2007, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. José Alonso Dias por sua dedicação e
competência na organização do concurso Miss Minas Gerais
(Requerimento nº 470/2007, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com Natália Guimarães por sua eleição como
Miss Brasil (Requerimento nº 471/2007, do Deputado Domingos
Sávio);

de congratulações com a comunidade de Lagoa Grande pelo
transcurso dos 15 anos de emancipação desse Município
(Requerimento nº 473/2007, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com a comunidade do Município de Leopoldina
pelo transcurso dos 153 anos de emancipação desse Município
(Requerimento nº 474/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de pesar pelo falecimento do Sr. Jaime Afonso Cruz de Souza, em
Cataguases (Requerimento nº 487/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de pesar pelo falecimento do Sr. Marcelo dos Reis Ramalho, em
Cataguases (Requerimento nº 488/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

de congratulações com o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio
pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário Estadual
(Requerimento nº 489/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Médicos e Demais Profissionais da Área de Saúde de Belo
Horizonte e Cidades - Pólo de Minas Gerais - Credicom -, na pessoa
de seu Diretor-Presidente, Sr. Samuel Flam, pelo transcurso de seus
15 anos de fundação (Requerimento nº 491/2007, do Deputado Jayro
Lessa);
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de congratulações com o Conselho Empresarial de Jovens da
Associação Comercial de Minas - ACMinas -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Paulo Henrique Ferreira Lopes, pela posse de sua
nova diretoria (Requerimento nº 492/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Minas Tênis Clube - MTC - pela conquista do título da
Superliga de vôlei masculino na temporada 2006-2007 (Requerimento
nº 493/2007, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Sra. Elza Maria Pereira do Nascimento por
sua reeleição para o cargo de Diretora da Escola Estadual Ministro
Clóvis Salgado (Requerimento nº 494/2007, do Deputado Juninho
Araújo);

de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e ao Secretário de Defesa
Social pelo trabalho realizado pela Delegada Dolores Oliveira Santos
e sua equipe na apuração da morte do trabalhador rural Antônio
Joaquim dos Santos (Requerimento nº 526/2007, da Comissão de
Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2007

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.302, DE 21 DE MAIO DE 2007

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao
exercício de 2000.

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

Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,
da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2000.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de maio 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° 5.303, DE 21 DE MAIO DE 2007
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2001.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2001.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de maio 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° 5.304, DE 21 DE MAIO DE 2007
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2002.
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Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto n o art. 62, XXII,
da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do 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 21 de maio 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 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2007
Presidência dos Deputados Célio Moreira e Sebastião Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Entrada de símbolos - Palavras do Deputado Célio Moreira
- Palavras do Padre José Januário Moreira - Palavras do Sr. Nilson
Silva - Palavras da Sra. Carmem Theresinha - Palavras da Sra.
Rachel Baccarini - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem
do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Célio Moreira - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - 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 Eros Biondini, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Padre
José Januário Moreira, Vigário Episcopal para Ação Social e Política
da Arquidiocese de Belo Horizonte; as Exmas. Sras. Rachel Baccarini,
Coordenadora Estadual do Programa DST-Aids-MG; e Carmem
Theresinha, Coordenadora do Programa DST-Aids da Secretaria
Municipal de Saúde; e o Exmo. Sr. Nilson Silva, Coordenador
Arquidiocesano da Pastoral.

Registro de Presença
O locutor - Registramos também a presença dos Exmos. Srs.

Ricardo Ramos, coordenador do Núcleo de Saúde e Meio Ambiente
da Arquidiocese de Belo Horizonte da Associação Social e Política
Arquidiocesana - Aspa -; José Márcio Rezende, Presidente da
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Milionários; Herbert
Saraiva do Carmo, Presidente da Redamig; Raimundo José da Costa,
Coordenador da Clínica Amor; Valdemar Silva Filho, Presidente do
Conselho de Saúde do Hospital Júlia Kubitschek; e Wellington Bessa
Sapão, Conselheiro Municipal de Saúde de Belo Horizonte; e da
Exma. Sra. Míriam Gontijo de Campos Abreu, representando o
Hospital Eduardo de Menezes, coordenadora do CTR de Minas Gerais
e gerente de unidade de doenças complexas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à abertura da 25ª Vigília pelos

Mortos da Aids.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrada de Símbolos
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à entrada de

símbolos da 25ª Vigília pelos Mortos da Aids. Neste instante, serão
trazidos ao local da cerimônia uma vela, uma Bíblia, uma flor e um
laço da aids.

- Procede-se à entrada dos símbolos.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Com a palavra, para

seu pronunciamento, o Deputado Célio Moreira, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade.
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Palavras do Deputado Célio Moreira
Revmo. Pe. José Januário Moreira, Vigário Episcopal para Ação

Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte; Sras. Raquel
Baccarini, coordenadora estadual do programa DST/Aids-MG, e
Carmen Therezinha, coordenadora do Programa DST-Aids da
Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Nílson Silva, Coordenador
Arquidiocesano da Pastoral da Aids; senhoras e senhores;
telespectadores da TV Assembléia; convidados; agradeço a presença
de todos.

A saudade, a solidariedade e a fé alicerçam esta 25ª Vigília pelos
Mortos da Aids, movimento surgido na década de 80 em Nova Iorque,
gerado pela dor de famílias e amigos de pessoas vitimadas pelo HIV,
que se agruparam em busca de apoio mútuo.

A esse movimento se aliou a CNBB, por meio de sua Pastoral de
Doenças Sexualmente Transmissíveis, tornando-se importante
parceira do governo e das instituições não governamentais no
trabalho de prevenção e no acolhimento aos infectados pelo HIV.

É com respeito reverencial a cerca de 25 milhões de vidas ceifadas
pela doença em todo o mundo nas duas últimas décadas e aos
milhares de famílias enlutadas pelo HIV que procedemos neste
momento à abertura da 25ª Vigília pelos Mortos da Aids, fazendo
agora um minuto de silêncio, em memória.

- Faz-se um minuto de silêncio.
Foi movido pelo senso de responsabilidade de homem público, de

um legislador deste Estado e de cristão engajado que trouxe para esta
Casa do povo a 25ª Vigília, que tem como lema neste ano “Indicando
caminhos para um mundo sem aids”.

Um dos objetivos dessa vigília é despertar em nós a consciência de
que a Aids não é um problema individualizado, não é uma dor solitária
provocada por uma conduta, um modo de viver, como o foi tratada no
seu surgimento. Trata-se de saúde pública, e ninguém de nós pode
estar indiferente ao sofrimento que ela carrega em si ou imune à
responsabilidade de nos ajudar a buscar um mundo sem o HIV.

Os números e as mudanças de perfil dessa epidemia, que cresce
em todo o mundo, são preocupantes. Desde o surgimento do vírus, na
década de 80, até agosto de 2006 foram notificados mais de 23 mil
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casos da doença neste Estado, onde se registra uma rápida e
crescente interiorização do vírus, a despeito das ações adotadas
pelas autoridades de saúde do Estado. Em 2004, tínhamos 586
Municípios com registros de HIV, e hoje o vírus já se faz presente em
626 Municípios. Infelizmente, duas décadas depois do surgimento do
HIV sua ação ainda é devastadora, principalmente nos países mais
pobres.

Recentes pesquisas das Nações Unidas denunciam o crescimento
da epidemia no Planeta, atingindo 10 pessoas por minuto, motivado
pela precariedade ou pela ausência de programas de prevenção. O
Programa Brasileiro de Combate à Aids, caracterizado, entre outras
coisas, pela distribuição de medicamentos, recebe reconhecimento
internacional pela sua eficácia. O somatório de ações de vários grupos
de trabalho, entre eles a CNBB, garante ao País um índice de
infecção ainda dentro de patamar tolerável: 6% da população tem o
vírus. No entanto, pesquisas internacionais põem em alerta também
as autoridades sanitárias do Brasil quanto à mudança do perfil dos
infectados. As mulheres brasileiras já representam metade dos
soropositivos, com a epidemia chegando principalmente aos centros
mais carentes. Quando a aids surgiu no Brasil, havia uma mulher
infectada para cada grupo de 26,5 homens. Com o passar dos anos, a
proporção foi caindo e hoje está em 1,5 caso em homens para 1 em
mulher, segundo dados do Programa Nacional de DST e Aids do
Ministério da Saúde.

A face mais expressiva da aids hoje é negra, pobre e feminina. No
mundo todo, as mulheres já representam 50% da população infectada
e no continente africano já são maioria, com 60%. A desigualdade
entre os gêneros e todas as formas de violência contra as mulheres
são apontadas pela ONU como fatores determinantes para o
crescimento da vulnerabilidade feminina à doença.

Outra mudança de perfil verificada pelas autoridades de saúde do
Brasil é o aumento do número de casos entre pessoas da terceira
idade. Dados do “Boletim Epidemiológico” de 2006, do Ministério da
Saúde, mostram que, em dez anos, a incidência da doença aumentou
entre pessoas com idade acima de 50 anos e que houve aumento da
incidência entre mulheres da terceira idade em 2005, quando
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comparados com os índices de 1996.
A CNBB dá seu exemplo de solidariedade e preocupação social com

os rumos da aids, mas seu discurso teológico deve estar em sintonia
com os avanços na discussão, tomando em consideração as
descobertas em outras áreas do saber e buscando parcerias.
Exemplos concretos de parcerias são os convênios de cooperação
assinados pelo governo, pela iniciativa privada, pelas igrejas e pelas
organizações não governamentais.

O nosso foco, como cristãos, não pode estar centrado somente em
nosso terreiro, limitando nossa preocupação com a realidade
brasileira. O mundo sofre com a aids, que atinge principalmente os
países mais pobres, e o Brasil reúne amplas condições de socorrê-los.

Entre as iniciativas louváveis coordenadas pela CNBB além das
fronteiras, podemos citar a presença de 70 missionários católicos
gaúchos em Moçambique, no sudeste da África, país onde a
perspectiva de vida deve cair de 43 para 35 anos até 2010, em
decorrência da aids.

No Brasil, o governo federal tem-se posicionado com
responsabilidade diante da doença. Um exemplo foi a recente quebra
de patente do Efaverens, antiviral produzido por laboratório nos
Estados Unidos e consumido por 75 mil pacientes da rede pública.

A respeito disso, foi feliz o comentário do Presidente diante da
inflexibilidade do laboratório americano na redução de preço do
medicamento: ´Não é possível alguém ficar rico com a desgraça dos
outros´, disse Lula.

Com a medida, o País pode iniciar a produção do remédio ou
importar genéricos. A medida é importante porque garante a
sustentabilidade do programa anti-Aids brasileiro. Outra iniciativa
elogiável foi a assinatura de convênios de cooperação do governo
brasileiro com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe, prevendo transferência de tecnologia para fabricação de
medicamentos genéricos, treinamento no controle de qualidade de
matérias-primas e orientação para a administração correta do
tratamento.

Apenas no ano de 2005, 4.900.000 pessoas infectaram-se com o
vírus do HIV. Entre os já infectados, cerca de 3.100.000 morreram
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naquele ano, elevando para 25 milhões o total de perdas humanas
desde que a doença surgiu nos anos 80.

Atualmente, 40 milhões de pessoas convivem com a aids, número
que tem crescido constantemente nos últimos quatro anos, embora o
acesso aos medicamentos essenciais tenha aumentado entre os
infectados. Mais de 90% da epidemia se concentra em países em
desenvolvimento, enquanto a maior parte dos recursos destinados ao
seu controle está canalizada para os países desenvolvidos.

Devemos lembrar que a infecção do HIV produz um impacto em
todos os aspectos da vida humana e traz consigo não só um problema
de saúde pública, mas um complexo de problemas sociais.

E, como aconteceu no decorrer da história com outras epidemias, o
poder dominante demonizou o HIV, utilizando-se da epidemia como
mais uma forma de dominação e controle social por meio da
discriminação e da intolerância com relação às pessoas afetadas.
Transcorridos mais de 20 anos da aparição dos primeiros casos da
aids, a intolerância social, a discriminação e estigmatização das
pessoas afetadas pela epidemia se manifestam ainda com intensidade
comparável ao poder destrutivo do vírus em todo o mundo.

Em Minas, o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do
Estado revela uma aceleração preocupante do crescimento da aids no
interior. De 1982 a 1989, havia 88 Municípios com registro do HIV, e
em 2006 o vírus já se fazia presente em 606 Municípios. Os 15
maiores Municípios com maior número de infectados por HIV,
incluindo adultos e crianças, notificados entre 1982 e agosto de 2006,
representam 76% do total registrado no Estado. A Capital lidera o
triste “ranking” com um total de 8.882 casos registrados, sendo 1.694
mulheres e 4.995 homens. Em segundo lugar vem Juiz de Fora, com
um total de 1.893 casos, atingindo 536 mulheres e 1.314 homens. Em
terceiro lugar vem Uberlândia, com o registro de 1.289 casos, sendo
403 do sexo feminino e 863 do sexo masculino. Contagem aparece
em quarto lugar, com um total de 1.075 infectados, sendo 306 do sexo
feminino e 769 do masculino. Em seguida vem Uberaba, com um total
de 1.036 casos, atingindo 317 mulheres e 693 homens. O sexto
Município em registros de incidência de HIV é Betim, com um total de
635 casos, atingindo 221 mulheres e 386 homens.
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O sétimo é Ribeirão das Neves, totalizando 465 casos, sendo 170
do sexo feminino e 303 do masculino. Governador Valadares vem em
seguida, com 414 casos, sendo 142 do sexo feminino e 267 do
masculino. Seguem-se os Municípios de Araguari, com um total de
312 infectados por HIV, destes 99 mulheres e 202 homens; Poços de
Caldas, com o registro de 310 casos, sendo 72 do sexo feminino e
230 do masculino; Santa Luzia, com 298 casos, 105 mulheres e 177
homens.

Em seguida, vem Ipatinga, onde se registram 279 casos, 85
mulheres e 185 homens. Seguem-se Itajubá, com um total de 221
casos, 62 mulheres e 154 homens; Pouso Alegre, com 218 casos, 75
mulheres e 134 homens; e Ituiutaba, com 211 casos, 85 mulheres e
122 homens.

O total de infectados no Estado é 15.558, sendo 4.372 mulheres e
10.794 homens.

Quero, nesta ocasião, como Deputado e cristão, colocar-me à
disposição da Pastoral para colaborar, no que for possível, com esse
esforço conjunto de caminhar para um mundo sem aids.

Que Deus nos abençoe a todos e acolha a todos aqueles que
partiram, confortando seus familiares e amigos, e que dê forças aos
que lutam contra a doença. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Com a palavra, para
seu pronunciamento, o Revmo. Sr. Padre José Januário Moreira,
Vigário Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de
Belo Horizonte.

Palavras do Padre José Januário Moreira
Exmo. Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu

origem a esta solenidade e que, neste ato, representa o Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Sra. Rachel Baccarini, coordenadora estadual do
Programa DST-Aids-MG; Sra. Carmem Theresinha, coordenadora do
Programa DST-Aids-MG da Secretaria Municipal de Saúde; Sr. Nílson
Silva, coordenador arquidiocesano da Pastoral da Aids, senhores e
senhoras presentes neste ato solene nesta Casa Legislativa.

Saúdo todos vocês e, de modo muito especial, o Deputado Célio
Moreira, autor do requerimento que possibilitou a realização da 25ª
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Vigília pelos Mortos da Aids.
Desde já rogo a Deus pelos mortos da aids e solidarizo-me com a

dor de seus familiares, trazendo comigo o sonho de Deus, da
construção de uma sociedade justa e fraterna, sem excluídos, repleta
de vida, e vida plena, como disse Jesus: “Eu vim para que todos
tenham vida e a tenham em abundância”.

O tema desta vigília, “Indicando caminhos para um mundo sem
aids”, é um convite claro à Igreja, naquilo que lhe compete, a somar
forças com a sociedade civil e com o poder público, na superação da
luta contra a aids, especialmente no trabalho árduo de combater o
preconceito e a discriminação que muitos irmãos sofrem na sociedade
de hoje em razão da aids.

Nossa ação e participação nesta vigília estão fundamentadas nos
princípios da nossa fé e missão que recebemos de Jesus e dos
Apóstolos, muito bem manifestada pelo saudoso Papa João Paulo II
em sua alocução na IV Conferência Internacional sobre Aids,
promovida pelo Pontifício Conselho para a Pastoral dos Agentes
Sanitários, celebrada no Vaticano nos dias 13, 14 e 15 de novembro
de 1989, na qual o referido Papa dizia: “A Igreja que, a exemplo do
seu divino fundador e Mestre, sempre considerou a assistência a
quem sofre como parte fundamental de sua missão, sente-se
interpelada em primeira pessoa, nesse novo campo do sofrimento
humano, pela consciência que tem de que o homem que sofre é um
caminho especial de seu magistério e de seu ministério”.

É nesse sentido e animada pela palavra de Deus que a Igreja quer
posicionar-se e continuar nesse caminho para acolher os irmãos que
estão feridos em sua dignidade e caídos à margem da sociedade.
Acolher, não por mérito ou capacidade, mas movidos pela dor e pelo
sofrimento que esses irmãos manifestam, como na parábola do bom
samaritano, presente em Lucas, 10, 25-37, que proclamo nesta Casa
legislativa para um maior discernimento de como viver nosso serviço
aos irmãos.

Diz o Evangelho de Lucas, que um especialista em leis se levantou
e, para tentar Jesus, perguntou: “Mestre, o que devo fazer para
receber em herança a vida eterna?” Jesus lhe disse: “O que é que
está escrito na lei? Como você lê?” Ele então respondeu: “Ame o
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Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com toda
a sua força e com toda a sua mente; e ao seu próximo como a si
mesmo”. Jesus lhe disse: “Você respondeu certo. Faça isso, e viverá!”
Mas o especialista em leis, querendo justificar-se, disse a Jesus: “E
quem é o meu próximo?” Jesus respondeu: “Um homem ia descendo
de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe
arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram
quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele
caminho; quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O
mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu e passou
adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando,
chegou perto dele, viu, e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez
curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o
homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou
dele.

No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e as entregou ao
dono da pensão, recomendando: ‘Toma conta dele. Quando eu voltar,
vou pagar o que ele tiver gastado a mais’”. E Jesus perguntou ao
especialista em leis: “Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do
homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” O especialista em leis
respondeu: “Aquele que praticou misericórdia para com ele”. Então
Jesus lhe disse: “Vá e faça a mesma coisa”.

Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita encontram
obstáculos no amor ao próximo. O especialista em leis, que dirigiu a
pergunta a Jesus, sabia que o amor total a Deus e ao próximo é que
leva à vida. Mas não basta saber. A parábola do samaritano mostra
que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma
resposta às necessidades. Nessa tarefa prática, o amor não leva em
conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social. O próximo é
aquele que encontro em meu caminho. O especialista em leis
estabelecia limites para o amor. “Quem é o meu próximo?”,
perguntava. Jesus muda a pergunta: “O que você faz para se tornar
próximo do outro?”.

É nessa espiritualidade que a Igreja quer orientar seus agentes da
Pastoral da Aids para acolher, e sobretudo, formar e esclarecer a
sociedade e as pessoas que vivem com HIV e aids a respeito de como
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lidar com a realidade da doença e superá-la. Doença essa que hoje é,
além de uma ferida social, um drama pessoal.

Diante disso, a Igreja não tem o direito de se omitir ou se desviar do
sofrimento que esses filhos de Deus apresentam, como fizeram os
outros dois homens da parábola, diferentemente do samaritano, um
estrangeiro, que tomou sobre si as feridas e as dores daquele que
estava caído à beira do caminho.

A Igreja, por meio da Pastoral da Aids, quer ser, e tem o dever de
ser, solidária com os nossos irmãos que hoje sofrem mais pela dor da
solidão, do preconceito e da discriminação que pelos efeitos da
própria doença. Neste trabalho conjunto, queremos atuar naquilo que
é próprio da Igreja, obedecendo à voz do Senhor, que disse para o
especialista em leis: “Vá e faça a mesma coisa”.

Por fim, queremos fazer ecoar a palavra do apóstolo, que diz que
“quem não ama seu próximo, a quem vê, como pode amar a Deus, a
quem não vê?” Sabemos que esses nossos irmãos se encontram
fragilizados e muitas vezes carentes de auxílio social e espiritual para
superar a doença; porém, queremos acolhê-los não com oportunismo
para satisfação de nossa consciência, mas como resposta ao
chamado para viver o amor que tudo supera e que recebemos de
Jesus como mandamento, quando disse: “Dou-vos um novo
mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado,
assim também vós deveis amar-vos uns ao outros”.

A Arquidiocese de Belo Horizonte vem, ao longo de muitos anos,
trabalhando e apoiando iniciativas diversas, muitas vezes em
parcerias com a sociedade e o poder público na luta solidária pela
vida dos irmãos que vivem com o HIV e a aids. Destacamos, na
Providência Nossa Senhora da Conceição, o trabalho desenvolvido
por ano pela clínica, por meio de profissionais e voluntários e da
generosidade de muitos cristãos que permitiram, com grande
qualidade técnica e espiritual, realizar uma grande obra voltada para
os soropositivos e suas famílias.

Hoje, através da Pastoral da Aids, em plena comunhão com a CNBB
e através do Núcleo de Apoio à Saúde da Providência Nossa Senhora
da Conceição - Aspa -, preparamo-nos, entre outras iniciativas do
núcleo, para abrir uma Casa de Apoio às pessoas que vivem com HIV
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e aids, conveniada com o poder público, integrada com o atendimento
hospitalar da rede pública contando com a colaboração de voluntários,
doadores e atuação profissional especializada.

Em nosso Brasil, cada vez mais bento, marcado que foi pelas
orientações do Papa Bento XVI em sua visita ao nosso país, não
podemos esquecer-nos do vínculo que ele faz da fé em Cristo com a
opção pelos excluídos: a opção preferencial pelos pobres está
implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós,
para enriquecer-nos com sua pobreza (coríntios, cap. II, vers. 8.)

O Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese
de Belo Horizonte participa com reverência da iniciativa desta Casa,
pois reafirma a opção preferencial pelos últimos sem se identificar
com o programa de qualquer partido político, mas sim com o
evangelho de Jesus e sua prática libertadora.

Que a misericórdia e a bondade infinita de Deus tenham sempre no
seu abraço amoroso os mortos da aids e, no abraço solidário dos
samaritanos de hoje, iniciativas concretas de amor ao próximo.

Sejamos irmãos e irmãs contemplativos na escuta da palavra e na
oração, mas sejamos ativos e dinâmicos nas respostas
transformadoras de solidariedade e inclusão social, de que o nosso
Brasil tanto carece.

Palavras do Sr. Nilson Silva
Exmo. Sr. Deputado Célio Moreira, meu amigo, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, representando neste
ato o Exmo. Sr. Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Revmo. Sr. Pe. José Januário Moreira, Vigário
Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo
Horizonte; Sra. Rachel Baccarini, Coordenadora Estadual do
Programa DST/Aids-MG; Sra. Carmen Theresinha, Coordenadora
Municipal do Programa DST/Aids-MG; senhoras e senhores:

Muito importante que esta 25ª Vigília tenha ganhado espaço nesta
Casa, onde se concentram as grandes decisões do Estado em todas
as áreas, incluindo a saúde e a assistência social. E, neste ponto,
entendo necessário e oportuno cumprimentar o nobre Deputado Célio
Moreira pela iniciativa.

Como mencionou o Deputado, a Vigília contra a Aids é um
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movimento internacional iniciado em 7/5/83, quando um grupo de
mães, parentes e amigos de pessoas que morreram por causa do HIV
organizou, em Nova Iorque, a 1ª Vigília pelos Mortos da Aids. Esse
movimento ganhou corpo e também a adesão de nossa CNBB, que,
por meio da Pastoral da Aids, desenvolve um importante trabalho de
conscientização dos riscos de contaminação, prevenção e
acolhimento das pessoas infectadas pelo vírus, bem como de seus
familiares.

Esse movimento mundial pretende sensibilizar a sociedade para a
problemática do HIV e da aids em todo o mundo, levantando e
divulgando o gráfico da doença, os focos de contaminação e as ações
do governo em termos de medicação e acompanhamento dos casos.

O preconceito ainda existe, mas, graças a Deus, está-se tornando
mais ameno. O governo federal tem feito sua parte na distribuição de
medicamentos aos infectados e o trabalho de prevenção contra a
doença. De seu lado, a Igreja tem procurado desempenhar seu papel
social e cristão, estendendo as mãos às pessoas infectadas e a seus
familiares, chamando a atenção para os meios de contaminação pelo
HIV e os meios de conviver com a doença advinda do vírus.

A Pastoral da Aids é um serviço da Igreja que atua especificamente
no campo das doenças sexualmente transmissíveis e da aids,
procurando dar conta das questões que surgem nessa área e que são
colocadas em relação à Igreja e à epidemia que atinge o País em
todas as suas regiões, desconhecendo limite de idade, sexo, condição
social ou religiosa.

Sensível a essa realidade, a CNBB aprovou, nas diretrizes 2003-
2006, o compromisso de serviço, de prevenção do HIV e assistência
ao soropositivo. A Igreja assume esse serviço e, sem preconceitos,
acolhe, acompanha e defende os direitos daqueles que foram
infectados pelo HIV. Faz também o trabalho de prevenção pela
conscientização dos valores evangélicos, sendo presença
misericordiosa e promovendo a vida como bem maior.

Quero agradecer a todos que atenderam ao nosso convite, aos
agentes de pastorais, às ONGs, e as pessoas que se têm
sensibilizado com a problemática da aids. Ficamos orgulhosos de sua
presença nesta vigília. Quero agradecer também às autoridades
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religiosas e políticas e dizer que o desejo da Pastoral é que o futuro
nos reserve, de fato, um mundo livre da epidemia.

Até que esse dia chegue, que coloquemos nossos corações a
serviço dessa causa. Quando nada pudermos dar, que sejamos pelo
menos a palavra amiga, de esperança, o abraço afetuoso para
amenizar a dor desses irmãos familiares que vivem a desventura
desse mal do século. Boa-noite a todos e muito obrigado.

O Sr. Presidente - Como disse, a importância desta reunião é
grande. Essas informações, esse alerta para esse trabalho de
solidariedade e de fraternidade que está acontecendo agora, estão
sendo vistos por cerca de 250 Municípios do nosso Estado pela TV
Assembléia. Acho que a Assembléia está fazendo seu papel,
ajudando a quebrar os preconceitos. Essa informação precisa chegar
a toda família. Essas informações vão levar educação, solidariedade e
fraternidade a todos.

Palavras da Sra. Carmem Theresinha
Cumprimento também nossos amigos e parceiros do programa de

prevenção que estão aqui presentes, ONGs, hospitais que dão
assistência aos nossos pacientes, sendo nosso o Centro de
Referência Orestes Lins, e a todos vocês. Quase tudo foi muito bem
explicado aqui pelos oradores. Não vamos repetir. Já vimos números
da aids que nos assustam, ouvimos uma belíssima exposição do
Deputado Célio Moreira e do Vigário Episcopal, Pe. Januário, citando
a Palavra de Deus; o nosso parceiro falando em prevenção; o
Conselho Municipal de Saúde, também nosso parceiro, manifestou-se.

Falarei da aids em um contexto um pouco diferente disso tudo. A
aids nos trouxe muita tristeza, 25 milhões de mortos, perdas de
amigos, de tantas pessoas queridas, tanto sofrimento, mas é até um
paradoxo porque, exatamente por causa da aids, estamos discutindo
questões que nos trazem vida. Estamos discutindo morte, mas temos
de discutir a vida, que é esta que ela está nos trazendo. Por causa
disso temos discutido questões tão cruciais em nossa vida e na
sociedade, como o preconceito. Costumo dizer que vamos
aprendendo a ter preconceito no decorrer da vida. As coisas vão
acontecendo, vamos assimilando e não refletindo sobre isso. A aids
nos traz isso. Temos trabalhado isso muito em nosso programa de
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prevenção junto à sociedade.
Quando o Deputado Célio Moreira diz que a doença cresce entre

mulheres, pobres, negros, países subdesenvolvidos, não é por acaso,
é uma questão social muito séria, é uma questão de cidadania. Temos
trabalhado essas questões na nossa população.

Costumo fazer muito essa reflexão. Temos refletido com as pessoas
que formamos. Aparece um estigma, uma marca, uma diferença, e
essa pessoa sofre essa discriminação que permite a violação de
direitos humanos, essa violação legitima essa diferença, e a gente
vive nesse círculo vicioso sem perceber. Só com o respeito aos
direitos humanos é que vamos conseguir quebrar essa cadeia. Para
isso temos de estar sempre muito atentos para tudo que está
acontecendo em nossa volta.

A aids traz tristeza, morte, mas traz vida, respeito aos direitos
humanos, traz amor. Está ligada à citação de Pe. Januário, quando
Cristo disse: “Vá e faça a mesma coisa”.

Quando homenageamos nossos mortos, gostaria de homenagear a
Cida, algumas pessoas aqui presentes devem tê-la conhecido. Até o
último momento, ela acreditou que poderíamos ser melhores. Em
nome de todos os mortos, levo esta homenagem à Cida. Quando
falamos em morte e vida, temos de homenagear nossos pacientes
que estão bravamente lutando pela vida. Estão vivos, alguns estão
aqui, outros fora daqui, mas lutando bravamente e nos mostrando que
é possível, que a aids traz vida e pode trazer vida em abundância.

Então, deixo aqui o nosso recado: agradecemos a todos e
homenageamos não só os mortos, mas também os nossos pacientes
que têm lutado bravamente e nos ajudado muito a acreditar que vale a
pena trabalhar nessa questão. Obrigada.

Palavras da Sra. Rachel Baccarini
Boa-noite, senhoras e senhores. Caro Deputado Célio Moreira, por

quem cumprimento os demais componentes da Mesa. Parabenizo-o
por esta louvável iniciativa, que faz com que todo o sofrimento e a dor
dessa terrível doença sejam, de certa forma, compartilhados por
todos.

A explanação do Deputado sobre a mudança de perfil e sobre os
números da aids foi excelente. Não tenho muito a complementar.
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Quero apenas citar mais alguns dados. No Estado de Minas Gerais
ocorrem aproximadamente 800 óbitos anuais. Trata-se de uma
epidemia que ainda não está sob controle no mundo inteiro. Torna-se
urgente que os países desenvolvidos tomem medidas mais
contundentes para o controle da epidemia na América do Sul, na Ásia
e na África.

Como o Deputado mencionou, a aids é uma questão de saúde
pública e deve ser tratada como tal. Cada vez mais, iniciativas como
esta, como as do governo do Estado, do governo federal e da
sociedade civil, que sempre foi parceira nesse trabalho ao longo
desses anos, devem se incrementar mais, porque a aids está longe de
estar sob controle.

Quero deixar aqui meu abraço a todos os familiares dessas pessoas
que morreram em razão da epidemia, agradecer a oportunidade de
estar aqui e reafirmar que, no que depender do nosso trabalho no
Estado, na Secretaria Municipal, faremos o possível tanto para
diminuir essa dor tanto dos pacientes que estão hoje em tratamento,
como para diminuir a contaminação, com medidas de prevenção.

Como o Pe. José e minha amiga Carmen mencionaram, quero
completar citando outra parte da Bíblia, quando Jesus cura o cego de
nascença. Os Discípulos perguntam a ele: “Mestre, quem pecou foi
ele ou foram os pais dele para que ele nascesse cego?” Jesus falou:
“Nem ele pecou, nem os pais dele, mas era para que se cumprisse
nele as obras do meu Pai”.

Então, como a Carmen falou, a aids, muito mais do que dor, do que
sofrimento, vem mostrar a capacidade do ser humano de ser solidário,
ultrapassar as dificuldades e superar-se.

Boa noite, meu abraço forte - como a Carmem também lembrou -
àqueles que estão vivendo, lutando contra a epidemia.

Palavras do Sr. Presidente
Em nome do Presidente desta Casa, Alberto Pinto Coelho, agradeço

mais uma vez ao Revmo. Sr. Padre José Januário Moreira, Vigário
Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo
Horizonte; às Sras. Rachel Baccarini, Coordenadora Estadual do
Programa de DST-Aids-MG, e Carmem Therezinha, Coordenadora do
Programa de DST-Aids da Secretaria Municipal de Saúde; e ao Sr.
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Nilson Silva, Coordenador Arquidiocesano da Pastoral.
Minas Gerais lembra, na abertura desta vigília, nossos cidadãos,

muitos dos quais amigos ou familiares precocemente desaparecidos
por causa da aids. A luta contra a aids torna-se, então, nossa
bandeira, causa também desta Assembléia, em busca da redução dos
índices epidemiológicos no Estado. Combater a aids, em Minas
Gerais, no Brasil, em todo o Planeta Terra, é um combate pela vida.

Em apoio a um tratamento público e eficiente, hoje referência no
mundo, temos de aplaudir a recente quebra pelo governo federal da
patente do remédio Efivarenz, medida importante para a
sustentabilidade, em longo prazo, do programa antiaids brasileiro.

Depois de mais de duas décadas de combate à doença, temos a
lamentar hoje a grande destruição vivida pelo continente africano. Ali,
a pobreza e a falta de informação vêm produzindo uma bomba de
efeito catastrófico, com mais de 17 milhões de vítimas, quase o
mesmo número de vítimas da gripe espanhola no século passado ou
da peste negra na Idade Média, verdadeiras calamidades históricas. O
número de sacrificados é 200 vezes maior do que o de todas as
vítimas da bomba de Hiroshima e 100 vezes o total de mortos na
guerra do Vietnã.

A epidemia se alastra pela África, sem que os governos tomem
medidas realmente eficazes e sob a indiferença do mundo, sobretudo
da indústria farmacêutica, pois os grandes laboratórios se opõem à
quebra de patentes, como a que acaba de ocorrer entre nós. É
questão urgente que o acesso ao tratamento médico fique acima de
interesses comerciais. Afinal, são milhões de órfãos desamparados
pelo mundo, necessitando de uma premente ajuda humanitária.

No Brasil, nos últimos dez anos, a epidemia vem-se caracterizando
pela sua pauperização, feminização e interiorização. São, portanto, as
classes mais pobres, as mulheres e a população do interior os novos
contingentes de vítimas. Mais do que nunca, o combate à aids passa
pela informação e pelo direito à prevenção, merecendo novas
abordagens.

A expansão da aids em Minas Gerais reflete a tendência verificada
no País: penetração em Municípios de pequeno porte e na área rural,
provocada originalmente pelas migrações internas, ou seja, pelas idas
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e vindas da população em áreas caracterizadas pela extrema
escassez de recursos. Novas ações preventivas devem-se ocupar
desses ambientes, ao mesmo tempo em que se verifica sua
reincidência junto a muitos portadores, geralmente com carências
econômicas e culturais, que se descuidam com o tratamento,
essencial para que possam conviver com o vírus, enquanto todos nós
esperamos pela cura definitiva.

Lamentar a perda de tantos seres humanos, cuja memória hoje
homenageamos, deve- nos levar a uma atitude aberta e sem
preconceitos em relação a cada indivíduo afetado. As práticas sexuais
seguras e a informação sobre os meios de prevenção são o único
método para poupar vidas humanas, quando já não se fala mais de
grupos de risco, pois toda a população é hoje vulnerável à infecção.

Cuidemos do presente, garantindo e defendendo a saúde da
população do Estado. Essa atitude se torna a melhor homenagem que
podemos prestar aos que morreram. Que seu sacrifício, uma vez que
tantas e preciosas vidas jamais serão repostas, ilumine a todos os
agentes públicos e formadores de opinião, para que o preconceito não
permita novas vítimas entre nós. E que também nossos irmãos
africanos possam merecer um olhar mais solidário do mundo, que
valorize a vida diante da ignorância ou da violência de que têm sido
presas mulheres e crianças, sob a mira de cruéis interesses
econômicos. Muito obrigado!

Como eu disse, hoje esses dados chegam a milhares de casas.
Temos as questões do preconceito, da prevenção, da solidariedade e
da fraternidade. Hoje, por meio de jornais, rádios e emissoras de tv,
vemos o pedido de socorro. Os estoques de sangue estão cada vez
mais reduzidos. Não sou muito de assistir novelas, mas uma delas fez
um trabalho muito bonito não só em relação aos soropositivos, mas
também em relação aos portadores de síndrome de down. As pessoas
deram seus depoimentos, mostrando que têm uma vida normal, que
participam de eventos. Logo, o tratamento é necessário, e o governo,
pastorais e ONGs estão atentos e trabalhando. A Assembléia
Legislativa, por meio da Comissão de Saúde e deste parlamentar,
estará sempre levando informações. Nosso gabinete estará sempre à
disposição para ajudar no que for possível e cobrar dos governos
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municipal, estadual e federal políticas públicas voltadas para o
atendimento das famílias de portadores do vírus HIV.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos pela

honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de terça-feira, dia 22, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e 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 1º turno, do Projeto de Lei nº
929/2007; requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2);
rejeição; requerimentos do Deputado Sebastião Helvécio e da
Deputada Elisa Costa; deferimento; discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues, Weliton Prado, Carlos Pimenta e Carlin Moura;
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação
da Emenda nº 2; rejeição; votação das Emendas nºs 6, 7, 10 a 16, 23
e 24; rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 1;
rejeição; leitura e votação da Emenda nº 3; rejeição; leitura e votação
da Emenda nº 4; rejeição; leitura e votação da Emenda nº 5; rejeição;
leitura e votação da Emenda nº 9; discurso do Deputado Weliton
Prado; rejeição; leitura e votação da Emenda nº 22; discurso da
Deputada Elisa Costa; rejeição; declarações de voto; questão de
ordem; declaração de voto - 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 -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio
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Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar -  Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela  Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 João Leite, 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 123, 320, 409 e 456/2007, apreciados
na reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
929/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão
de reajuste nos valores do vencimento básico e remuneração básica
das categorias que menciona. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 2, da Comissão de Segurança Pública, e pela rejeição das
Emendas nºs 1, 3, 4 e 5, apresentadas pela Comissão de Segurança
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas nºs 6, 7,
9 a 16 e 22 a 24. As Emendas nºs 8 e 17 a 21 foram retiradas pelos
autores. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues
solicitando o adiamento da votação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues solicitando a adoção do processo de
votação nominal para a apreciação do Projeto de Lei nº 929/2007. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Helvécio solicitando a
votação destacada das Emendas nºs 3 e 4. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa solicitando a votação destacada das Emendas nºs 9 e 22. A
Presidência defere os requerimentos, em conformidade com o inciso
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Vou encaminhar favoravelmente
à aprovação do projeto, mas quero fazer um alerta aos colegas
Deputados. Em reunião conjunta, realizada na quarta-feira da semana
passada, as Comissões de Segurança Pública, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária votaram
favoravelmente à emenda apresentada. Portanto, somos favoráveis
ao projeto, mas não pelo mérito. Como já disse hoje mesmo, mais
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cedo, e por várias vezes durante a tramitação dos projetos nas
Comissões, o índice de reajuste proposto pelo governo neste projeto
não atende ao conjunto dos servidores em segurança pública - nem o
índice nem, muito menos, o prazo. Em relação ao prazo, conseguimos
o acolhimento à Emenda no 2, votada nas Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
tendo como relatores os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco, e na Comissão de Segurança Pública. Vários Deputados -
tanto da Oposição quanto da Situação - compareceram nessas
Comissões e nos ajudaram a aprovar a emenda. Havia cerca de 20
Deputados, Presidente, que concordaram com o avanço do projeto
com a Emenda no 2, que, apenas para relembrá-los, diz respeito ao
prazo. Insatisfeitos os servidores com o índice de reajuste de três
parcelas da ordem de 10%, centramos nossos esforços em conseguir
que o governo cedesse de um lado, acatando a nossa emenda. Pela
Emenda no 2, ao invés de se conceder o reajuste no mês de setembro
de 2007, de 2008 e de 2009, ele seria concedido em maio.

Temos em mão a lista dos Deputados nas Comissões: pela
Comissão de Segurança Pública, os Deputados Sargento Rodrigues,
Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Antônio Júlio; pela
Comissão de Administração Pública, os Deputados Elmiro
Nascimento, André Quintão - substituído em determinado momento
pela Deputada Elisa Costa -, Inácio Franco, que foi relator, Gilberto
Abramo e Lafayette de Andrada, também relator em um segundo
momento; e pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a Deputada Elisa Costa e os Deputados Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio, Carlos Mosconi, Gilberto Abramo, Inácio
Franco e Leonardo Moreira. Todos esses Deputados, que lá se
encontravam, votaram favoravelmente à Emenda no 2, conforme o
parecer das três Comissões em que foi votada na semana passada.

Gostaríamos, Presidente, que o índice de reajuste fosse superior ao
proposto, para atender realmente às necessidades dos servidores.
Mas, não avançando nessa questão, concentramos nossos esforços
na aprovação da Emenda no 2. Queremos, portanto, pedir aos
Deputados da Oposição e, principalmente, aos Deputados da base de
governo que naquele momento votaram conosco a favor da Emenda
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no 2, que trata da redução do prazo, trazendo a data de reajuste para
o mês de maio, que tenham coerência na votação que se fará neste
momento em Plenário. Entendemos que, sendo o projeto posto em
votação por maioria simples, com o número de Deputados que
estavam nessas Comissões somados aos Deputados da Oposição,
temos, neste momento, quórum suficiente para aprovar a emenda.

Em resumo, nosso encaminhamento é favorável à aprovação do
projeto, mesmo com as críticas feitas aqui por esses Deputados.
Entendemos que, em regime de urgência, o projeto tem de ser votado.
Não há como escapar disso; até tentei, por requerimento, conseguir o
adiamento da votação, mas fui derrotado. De qualquer forma espero
ao menos coerência por parte dos colegas Deputados que nos
acompanharam na Comissão, que naquele momento tinham interesse
em ajudar no processo de negociação: que também agora nos
acompanhem. É essa a coerência que esperamos seja mantida pelos
Deputados na votação do projeto, na forma original, acompanhando
os pareceres das Comissões de Administração Pública, Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Segurança Pública.

Esse é nosso encaminhamento para, dessa forma, aprovar o projeto
com o parecer dessas três Comissões. Esse é o apelo que fazemos
aos ilustres Deputados que muito nos têm auxiliado em votações de
outros projetos desta Casa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Deputados, percorrendo
todas as regiões do Estado de Minas Gerais, sentimos uma revolta
generalizada do conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais.
Eles estão revoltados, indignados e com razão. É impossível
comparar o conjunto do salário dos servidores de Minas com o de
outros Estados. Não há como fazê-lo. Não há como comparar o
salário de um professor de Minas Gerais com o de um de São Paulo
ou do Rio de Janeiro. O mesmo acontece com o salário do fiscal, dos
técnicos, etc. A Defensoria Pública - advogados do povo - está há 96
dias em greve. Mais de 400 mil pessoas ficaram sem atendimento.

Sobre o Projeto nº 929, da Segurança Pública, a revolta no
segmento é grande. Uma das maiores preocupações da população é
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a segurança pública, o aumento da criminalidade. É fundamental que
os servidores sejam valorizados. Questiona-se que para a valorização
é necessário dinheiro e responsabilidade. Isso existe. Em 2003, o
orçamento era de R$17.000.000.000,00. Hoje, o orçamento supera os
R$30.000.000.000,00, ou seja, praticamente dobrou.

Neste governo, a conta de energia elétrica aumentou mais de 100%;
nos últimos 10 anos mais de 500%. O IPVA é um dos mais caros do
País. A conta de água da Copasa aumentou 37%. Para o Estado,
tudo; para nós, nada. Para os servidores, para a área social, nada. É
preciso mudar essa concepção. Temos todas as condições de garantir
um reajuste digno para os servidores. No Ipsemg, o servidor não tem
direito ao atendimento à saúde. Alegam que é preciso rever o pacto
federativo. Sim, temos que revê-lo e definir as responsabilidades. Qual
a responsabilidade da União? Qual a responsabilidade do Estado?
Qual a responsabilidade do Município? Aquilo que o Município
assumir e for de responsabilidade da União e do Estado deve ser
compensado. A segurança pública é um exemplo disso. A
responsabilidade constitucional é do Estado na segurança pública. Se
o poder público não colocar gasolina, não pagar a manutenção do
veículo, não garantir a estrutura do funcionamento das forças de
segurança no interior, a Polícia de Minas pára. E onde está a
compensação? Há recursos para isso. No Estado, por ano, são
arrecadados R$400.000.000,00 por meio de taxas. Infelizmente, esses
recursos vão para o caixa único e não para a segurança. Em
Uberlândia, por exemplo, o helicóptero está parado por falta de
dinheiro para a manutenção. O Estado está pagando o piloto e toda a
estrutura necessária para tê-lo. Não há como fazer a manutenção.

Apresentamos várias emendas, outros Deputados também.
Encaminhamos favoravelmente à aprovação do projeto, até mesmo
das emendas, entre elas a nº 2, do Deputado Sargento Rodrigues.
Quero ressaltar o compromisso e a luta do Deputado pela categoria,
pois sua emenda garante a retroatividade do aumento a maio e não
em pílulas homeopáticas como o projeto do Governador. Este é um
conta-gotas. Um aumento em setembro, outro em setembro do outro
ano. É preciso definir a data-base dos servidores. Na hora de
arrecadar, o Estado arrecada tudo de uma vez. O cidadão tem que
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pagar tudo de uma vez, sob pena de, às vezes, não poder pegar um
bloco de nota fiscal; se for parado numa “blitz”, pode ser multado. É
preciso essa flexibilidade para que possamos aprovar o conjunto
dessas emendas. Que o reajuste seja automático; que seja o mesmo
dado aos Secretários de Estado, que foi de 19%. Esperamos contar
com todos os Deputados desta Casa, com os Deputados do Bloco PT-
PCdoB.

Votaremos favoravelmente e contamos com o apoio do conjunto de
Deputados para a aprovação das nossas emendas, incluindo o
auxílio-periculosidade, que já está previsto nas Constituições Estadual
e Federal. Outros Estados já o reconheceram, mas, infelizmente, em
Minas Gerais, até hoje não foi reconhecido de fato e de direito.
Encaminhamos o projeto favoravelmente e contamos com o apoio dos
Deputados para a aprovação das emendas que apresentamos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de chamar a
atenção dos companheiros Deputados para um fato que já é histórico
na Casa. Quando apresentamos qualquer tipo de emenda ao projeto
do Governador, normalmente ela é amplamente debatida e discutida
nas comissões. O governo traz seu ponto de vista, e o Plenário desta
Casa sempre acata a decisão das comissões. Ao Projeto de Lei nº
929/2007, foram apresentadas cinco emendas, entre as quais a
Emenda nº 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que recebeu parecer pela aprovação. O companheiro
Andradinha foi relator do projeto. Hoje, coincidentemente, debatíamos
a questão da segurança pública no nosso Estado. É consenso que só
se faz segurança pública quando se tem o policial militar nas ruas.
Hoje, pedíamos ao governo a abertura de concurso público para
contratação de novos policiais militares. Infelizmente, anunciei que
Montes Claros detém o troféu negro de ser a 6ª cidade mais violenta
de Minas Gerais e pedíamos que o governo tomasse algumas
posições para mudar essa situação. Tudo se resume na presença do
policial militar. Além disso, é necessário que esse policial se sinta bem
e seguro, receba bom salário e tenha condições de morar bem e criar
seus filhos. De toda a discussão feita, ressalto a posição do Deputado
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Sargento Rodrigues, do nosso partido. Há nove anos, apoiamos as
suas decisões e comemoramos suas vitórias, que foram muitas. É
fundamental a Emenda nº 2, que antecipa o reajuste salarial e que
recebeu parecer pela aprovação. Em nome do companheiro Sargento
Rodrigues, do nosso partido, e entendendo que essa emenda é
importante, pois avança as negociações, pedimos a compreensão dos
companheiros para que possamos votá-la favoravelmente. O
Andradinha dizia que, muitas vezes, esbarra-se nas questões
técnicas. Mas os técnicos são programados para falar “não”. Dizem
que não podem antecipar porque não há orçamento e que é preciso
discutir. Muitas vezes, abaixamos a cabeça para uma decisão técnica
que nem é discutida profundamente. Esta Casa é soberana. Daríamos
um crédito às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais se antecipássemos esse reajuste, que aconteceria em
setembro, para maio, quando geralmente é reajustado o salário do
trabalhador. O policial é um trabalhador da segurança pública.

Portanto a posição do PDT é favorável ao projeto e à Emenda nº 2,
que antecipa a data do reajuste para o mês de maio. Isso é o mínimo
que podemos fazer pelos policiais militares e civis, que promovem a
segurança da nossa gente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - A Bancada do PT-PCdoB encaminha
favoravelmente à aprovação do projeto, com as emendas
apresentadas.

É importante esclarecer que a proposta do governo de 33% de
aumento é parcelada: 10% em 2007, 10% em 2008 e 10% em 2009. É
bom que a sociedade entenda como foi feita a coisa, porque, da forma
como o governo divulga, se tem a impressão de que a categoria dos
policiais militares e civis estaria recebendo o aumento de 33% de uma
só vez. No nosso entendimento, as emendas apresentadas são
fundamentais. Já se reforçou aqui a necessidade de amenizar a
situação antecipando-se o aumento para 1º de maio. Em Plenário,
foram apresentadas várias emendas, duas das quais quero reforçar
por considerá-las fundamentais. Aliás, elas receberão votação
destacada. A primeira, já mencionada pelo Deputado Weliton Prado,
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diz respeito ao adicional por atividade de risco, o chamado adicional
de periculosidade. No momento em que há o recrudescimento do
crime organizado, aparelharmos as Polícias Militar e Civil com melhor
remuneração, concedendo-lhes o adicional por atividade de risco.
Seria mais do que justo e mais do que honrado para esses
profissionais. A Emenda nº 9, que contempla o chamado adicional de
periculosidade, faz justiça a essa categoria tão fundamental para a
segurança pública do Estado. A Emenda nº 22, apresentada em
Plenário, também foi destacada pela Bancada do PT-PCdoB. O que
diz a emenda? Ela unifica a data-base do servidor público de Minas
Gerais. Há que ressaltar que a unificação da data-base no dia 1º de
maio fazia parte da proposta remuneratória originalmente apresentada
pelo Governador Aécio Neves no ano passado. Aliás, o único ponto
positivo da tal proposta era o que dizia respeito à fixação da data-base
do servidor público no dia 1º de maio. A Emenda nº 22, portanto, vai
ao encontro daquilo que o Governador já pensava no ano passado, ou
seja, que é importante ter uma data-base unificada para o servidor
público.

Esse é o ponto central da discussão neste momento. Precisamos de
uma política salarial para os servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, e a data-base unificada facilita o debate, porque temos a
perfeita compreensão de que é fundamental uma remuneração justa
para os policiais militares e civis, mas de que também é fundamental
nos preocuparmos com os servidores civis que atuam nos órgãos de
segurança pública do Estado e que não são policiais militares ou civis.
Da mesma forma, é fundamental a política remuneratória para a
educação; é fundamental a política remuneratória para os Fiscais da
Receita. Com a unificação da data-base, o Plenário desta Casa e o
Poder Executivo, em união com os servidores públicos civis e
militares, teriam a oportunidade de discutir o que seria melhor para a
remuneração dos servidores e para o aproveitamento do Orçamento.
Assim sendo, encaminhamos favoravelmente à aprovação do projeto,
com as emendas apresentadas, especialmente as Emendas nºs 9,
que trata do adicional de periculosidade, e 22, que fala da fixação em
1º de maio da data-base dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação,
as Emendas nºs 6, 7, 10 a 16, 23 e 24. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que fosse feita a leitura

das emendas, uma a uma, antes de cada votação.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura de cada emenda antes de sua votação. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da Emenda nº 1.

O Sr. Secretário (Deputado Tiago Ulisses) - ( - Lê a Emenda nº 1,
que foi publicada na edição de 9/5/2007.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que
proceda à leitura da Emenda nº 3.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 3, que foi publicada na edição
de 9/5/2007.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que
proceda à leitura da Emenda nº 4.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 4, que foi publicada na edição
de 9/5/2007.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que
proceda à leitura da Emenda nº 5.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 5, que foi publicada na edição
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de 9/5/2007.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda
à leitura da Emenda nº 9.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 9, que foi publicada na edição
de 16/5/2007.).

O Sr. Presidente - Votação da Emenda nº 9. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaríamos de
encaminhar pela aprovação. Essa questão já é uma novela. Há
quanto tempo já se discute, nesta Casa, o auxílio-periculosidade para
os Policiais Civis e Militares, para os agentes penitenciários, para os
agentes socioeducativos e para os bombeiros militares.

Vários outros Estados já consideraram, de fato e de direito, o auxílio-
periculosidade, mas, infelizmente, até hoje, isso não ocorre no Estado
de Minas Gerais, mesmo estando na Constituição Estadual e na
Constituição Federal. Os policiais não conseguiram garantir esse
direito. (- Lê:)

“As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de
agente de segurança penitenciário e de agente de segurança
socioeducativo são tipificadas como profissões de risco, perigosas,
portanto, fazem seus ocupantes jus ao adicional de periculosidade,
definido nos termos da Constituição Federal.”

Está na Constituição Federal, no seu art. 7º, inciso XXIII: “adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei”.

Também a Constituição do Estado de Minas Gerais já assegura a
gratificação por periculosidade aos servidores do Estado: “§ 6º - Fica
assegurado ao servidor público civil o direito a: III - adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”.

Diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito
Santo e o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem,
de fato e de direito, a gratificação de periculosidade aos profissionais
da segurança pública, em percentual que chega a 230% do valor da
remuneração.
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Não resta dúvida, portanto, da juridicidade, da legalidade e da
constitucionalidade de tal dispositivo, que visa a reparar a injustiça
cometida contra os servidores das Polícias Civil e Militar, do Corpo de
Bombeiros e dos Agentes Penitenciários. Além disso, durante a greve
de 2004, foi feito um acordo com o conjunto dos servidores justamente
sobre a concessão do adicional de periculosidade. Só que,
infelizmente, esse foi vetado pelo Governador, em face de uma nova
proposta de reajuste.

Esse reajuste parcelado não atende à categoria. Uma forma de
reconhecer um direito dos servidores é aprovar essa emenda pela
qual, já há muito tempo, estamos lutando. O Deputado Sargento
Rodrigues pegou até a assinatura de 75 Deputados desta Casa.
Tínhamos apresentado um projeto nesse sentido.

Se o aprovarmos, estaremos garantindo um direito dos servidores.
Só durante esse governo, 118 policiais morreram em trabalho.
Nenhuma outra categoria teve tal número de servidores que perderam
a vida. É justo, e há condições para se conceder esse reajuste, que
está previsto na Constituição.

Por isso, encaminhamos pela aprovação da emenda. Outros
Deputados também apresentaram emenda nesse sentido. Esperamos
que a emenda do Bloco PT-PCdoB seja aprovada.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 9. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda
à leitura da Emenda nº 22.

O Sr. Secretário - ( - Lê a Emenda nº 22, que foi publicada na edição
do dia 16/5/2007.)

O Sr. Presidente - Votação da Emenda nº 22. Com a palavra, para
encaminhar a votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, as
demais Deputadas e os Deputados e os servidores policiais que se
encontram conosco. Mais uma vez, em nome da Bancada do PT e do
Bloco PT-PCdoB, quero registrar o nosso posicionamento em relação
à votação desta noite.

A Emenda nº 22 foi construída nos debates que realizamos, ao
longo dos últimos dias, com os servidores públicos do Estado de
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Minas, especialmente os policiais civis e militares, os servidores do
Corpo de Bombeiros e os Agentes Penitenciários. A nossa
compreensão é que é fundamental haver, em Minas Gerais, uma data-
base para recompor o salário dos servidores, especialmente do ponto
de vista da inflação dos últimos anos, para dar garantia de salários
mais dignos para o conjunto dos servidores estaduais. Chamamos a
atenção para o fato de que isso é fundamental para todos os
servidores que prestam serviços no Estado de Minas Gerais, serviços
com qualidade, que atingirão diretamente a população, políticas
públicas, especialmente políticas tão sensíveis, como a segurança
pública, a educação e a saúde, que precisam de um olhar especial do
governo do Estado e do Governador Aécio Neves.

Unificar todo o funcionalismo público em torno de uma data-base é
fundamental, mas quero destacar também a luta dos policiais civis e
militares para garantir uma remuneração digna para o seu trabalho, a
sua família e para prestar um bom serviço à comunidade.
Acompanhamos, nos diversos Municípios, a manifestação dos
policiais, justa, legítima, reivindicando melhores salários, mas,
infelizmente, apesar de tudo o que fizemos, apesar do esforço que
realizamos junto à bancada dos Deputados, não obtivemos avanços
no percentual do reajuste. Consideramos que o trabalho foi intenso,
somando-se os vários Deputados, mas não alcançamos o desejo por
um reajuste maior, legítimo, reivindicado pela categoria.

Votamos esse valor, mas temos a certeza de que a luta continua e
que vamos continuar requerendo melhores salários, melhores
condições e mais dignidade para todo o conjunto dos servidores de
Minas Gerais, destacando, neste momento, a data-base, a
periculosidade de 25% e a emenda que foi apresentada pelo
Deputado Sargento Rodrigues, relativa à antecipação desse valor de
setembro a maio, a qual, aliás, também não conseguimos que fosse
aprovada. No entanto valeu o esforço de todos os que, junto aos
servidores, se dispuseram a avançar nas negociações e obter um
resultado melhor para os servidores policiais de Minas Gerais.

Espero que o Governador de Minas e os demais servidores sejam
ouvidos e que a sua categoria seja considerada, a fim de que possam
recuperar 12 anos de penalização, principalmente na área da
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educação, da saúde, do meio ambiente. O funcionalismo público quer
reposicionamento na carreira, melhoria do atendimento do Ipsemg e
salário digno para servir o povo de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 22. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 929/2007. À Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

sentimento que temos, neste momento, é que o Plenário desta Casa
poderia ter tido um pouco mais de sensibilidade, em que pese à
orientação do governo para a base votar de forma contrária às
emendas, como ficou claro. Nosso entendimento é que a Emenda nº 2
deveria ter acompanhado, Deputado Lafayette de Andrada, o mesmo
encaminhamento que foi dado nas Comissões de Administração
Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Segurança Pública.
Portanto foi uma surpresa, para nós, ver os Deputados derrotarem a
emenda que foi aprovada nas comissões.

Nosso entendimento era que o projeto pudesse avançar um pouco
mais. O projeto está sendo votado em 1º turno. Já estamos com duas
emendas para serem apresentadas ao projeto, amanhã, na Comissão
de Administração Pública, e vamos continuar persistindo.

Queremos, neste momento, Sr. Presidente, ao declarar voto, dizer
que, desde o primeiro momento em que o projeto entrou nesta Casa,
estamos acompanhando-o de perto, apresentando as emendas,
fazendo nosso papel como representante político, tentando
sensibilizar os Deputados. Entregamos aos Deputados desta Casa
uma relação com os 118 servidores da segurança pública que foram
mortos em serviço. Cada Deputado recebeu essa relação. Além disso,
entregamos também, nesse documento, a fundamentação da forma
com que a emenda da periculosidade apresentada tanto por mim
como pelo Deputado Weliton Prado poderia ter sido acolhida.
Infelizmente, não houve compreensão maior por parte do Plenário.

Espero que amanhã o Governador e o Secretário de governo
possam nos receber para tratarmos desse projeto ainda em 2º turno.

É necessário que os policiais civis, militares, Bombeiros e Agentes
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Penitenciários tenham a clareza de que fizemos tudo o que está ao
nosso alcance como Deputado, acompanhamos o projeto,
apresentamos emendas, fizemos apelo aos Deputados e ao governo.
Estamos cumprindo nossa parte, fazendo nosso papel como
interlocutor político. Se não há sensibilidade, neste momento, dos
demais Deputados ou do governo, essa sensibilidade não faltou ao
Deputado Sargento Rodrigues. Não faltou porque, a todo momento,
estamos insistindo com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo;
com o Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho; com
o Secretário de Governo, Danilo de Castro, para que haja uma
flexibilização e sensibilidade do governo em acatar e avançar nesse
projeto. Em que pese alguns Deputados terem falado sobre a situação
da caixa do governo, não vamos entrar nesse detalhe.

No que diz respeito à emenda da periculosidade, há uma previsão
constitucional, no art. 7º da Constituição da República, que diz o
seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros, que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - Adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei”.

Ao apresentar a emenda, queríamos colocar “na forma da lei”,
reconhecendo que a atividade de policial militar, de Bombeiro Militar,
de policial civil e de Agente Penitenciário é perigosa.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, que preside a reunião neste
momento, fizemos juntar a esse documento - talvez V. Exa. não tenha
tido a oportunidade de ver - algumas fotografias, exatamente para
chocar, para causar estranheza porque traz a foto de um policial
morto, para que os Deputados desta Casa não se apeguem ao texto
frio da lei. Eu disse, no documento, que o texto da lei é frio. Se não
chocarmos os Deputados desta Casa, não terão sensibilidade.

No mandato passado, acompanhei uma votação em uma das
comissões e tive a oportunidade, Deputado Lafayette de Andrada, de
ouvir as palavras do Prof. Paulo Neves Carvalho, um jurista renomado
que disse que o texto frio da lei não pode estar acima das questões
sociais.

Era isso que queríamos que acontecesse com a exibição das
fotografias: chocar e espantar para que tenham sensibilidade. Neste
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momento, no 1º turno, ainda não conseguimos provocar essa
sensibilidade, mas espero que o conjunto dos Deputados desta Casa,
que o Presidente desta Casa e que o Líder de Governo façam o
mesmo apelo ao Governador e ao Secretário de Governo, que digam
que conceder o adicional de periculosidade para essas categorias não
é mais um favor do governo, é um dever, é uma obrigação.

Quero deixar claro para todos os policiais civis, militares, Bombeiros
e Agentes Penitenciários que a luta não terminou. Continuaremos com
a luta porque mais cedo ou mais tarde o governo reconhecerá esse
benefício. Se não houve sensibilidade neste momento, poderá haver
amanhã. Se não houve sensibilidade do governo, não foi por omissão
deste Deputado. A todo momento falamos sobre a necessidade de o
governo compreender a complexidade da atividade, compreender que
há previsão constitucional e compreender que é necessário fazer o
reconhecimento.

Volto a insistir, finalizando minha declaração de voto: é preciso
reconhecer que o pagamento do adicional de periculosidade a esses
servidores é devido. Não é favor do governo. É um reconhecimento
justo e, acima de tudo, um direito constitucional. Continuaremos
lutando.

Espero que as imagens colocadas no informativo com a relação dos
118 servidores mortos de janeiro de 2003 até este momento façam
com que os Deputados reflitam junto com suas lideranças, levando ao
governo a necessidade da implantação.

Fico triste neste momento, mas estou com a cabeça erguida porque
estou cumprindo meu papel e a representação política que me foi
confiada. Estou confiante de que ainda temos que avançar neste
projeto. E, se não for neste projeto, será um pouco mais adiante. Mas
temos que avançar. É preciso reconhecer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para a
declaração de voto, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, fui relator deste
projeto na Comissão de Fiscalização Financeira, e acolhemos a
emenda do eminente Deputado Sargento Rodrigues. Registro sua luta
em favor da categoria.

Acolhemos a Emenda nº 2, que antecipava o reajuste de setembro
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para maio. Acolhemos aquela emenda há 10 dias para que os
técnicos do governo tivessem tempo de fazer seus cálculos e tornar
essa antecipação possível e viável.

Estive pessoalmente com o Secretário de Governo, Danilo de
Castro, e com o Vice-Governador Anastasia expondo a situação e a
expectativa de toda a categoria da segurança pública. Mas eles me
mostraram os números, que são muito contundentes. Essa é a grande
verdade. Eles disseram: o Estado paga anualmente em torno de
R$9.000.000.000,00 para todos os servidores. Esse reajuste que está
sendo dado à segurança pública terá um impacto de mais de
R$1.000.000.000,00 na folha de pagamento do Estado. Portanto, isso
não seria possível.

E mostraram mais, que o governo de Minas preza muito a categoria
dos servidores da segurança pública, tanto que, em 2003, concedeu
6%; em 2004, 10%; em 2005, 4%; em 2006, 10%; em 2007, 10%; em
2008 concederá 10% e mais 10% em 2009. Nesse período terão um
acúmulo de reajuste de 77,5%.

Nenhuma outra categoria receberá esse reajuste. Desafio se algum
Estado da Federação dará esse aumento aos servidores. Esses foram
os argumentos trazidos a mim. E mais, ainda me mostraram que, a
cada ano, o investimento do governo federal com a segurança pública
em Minas vem diminuindo. Em 2005, o governo federal investiu na
segurança pública em Minas pouco mais de R$15.000.000,00; em
2006, foram pouco mais de R$8.000.000,00; e, para 2007, estão
previstos R$1.600.000,00. Esse será o investimento do governo
federal na segurança em Minas. Em contrapartida, em 2005, enquanto
o governo federal investiu R$15.000.000,00, o governo de Minas
investiu R$217.000.000,00 na segurança. Em 2006, enquanto o
governo federal reduziu, contingenciou, investindo apenas
R$8.000.000,00, em Minas Gerais o governo investiu na segurança
pública R$247.000.000,00. E, para este ano de 2007, estão previstos
os investimentos de R$1.600.000,00 do governo federal na segurança
em Minas e R$215.000.000,00 do governo de Minas. Mostraram-me
os números, portanto, não tive argumentos.

Sei que o governo quer fazer o que pode. Sei também, e concordo,
que a categoria deseja mais. É lógico que aceitamos e concordamos
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com isso, mas isso é o que pode ser dado. Essa é a grande verdade.
Ainda me falaram mais: “Lafayette, é o ditado popular. Sempre
reclamei que não tinha sapato até que, um dia, vi alguém que não
tinha um pé”. A verdade é essa. Lá fora, na iniciativa privada, está
havendo demissões, reduções de salário. Gerentes de alguns bancos
que foram incorporados por outros bancos estão sofrendo redução de
salário. Um deles, meu conhecido, disse-me que o banco falou: “Se
quiser continuar como gerente, haverá redução do salário pela
metade. Se não quiser, tchau, boa viagem”. Essa é a realidade lá fora.

O governo de Minas está assegurando 10% neste ano, garantindo
10% no ano que vem e 10% no outro ano. São 33% de reajuste
salarial nos próximos três anos, enquanto a inflação acumulada
prevista para esse período não deve passar de 10%. Essa é a
realidade. É isso o que votamos, é o que o governo de Minas tem feito
para o seu servidor. Sr. Presidente, muito obrigado. Era o que eu tinha
a falar como declaração de voto.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, tenho me abstido de vir
ao microfone porque há algumas coisas que doem aos ouvidos
daquelas pessoas que têm atenção voltada a tudo o que acontece,
principalmente neste Parlamento.

Vejam bem: há de melhorar o salário do policial militar, há de
melhorar o salário do policial civil. A nossa segurança está deficiente,
é problemática, ainda talvez não aos níveis do Rio de Janeiro e de
São Paulo, mas já dá sinais de que graves problemas virão em um
futuro próximo.

Vamos ajudar a discutir com o governo alternativas para melhorar o
salário e as condições de trabalho das polícias. Hoje, no nosso
interior, quem banca a polícia é a Prefeitura. Algumas dessas cidades
não têm o mínimo de estrutura necessária para atender o
policiamento.

Agora, não podemos nos calar quando se fala que não há
sensibilidade dos Deputados. Há sim. Tanto que todos, sem exceção,
estiveram aqui, neste Plenário, debaixo de um acordo. Nem você
grita, nem eu te bato, nem você me belisca, nem eu te cutuco. Se
alguém estivesse aqui defendendo realmente, intransigentemente, os
policiais militares, os policiais civis, os trabalhadores da segurança,
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poderia ao menos ter pedido verificação de votação para colocar
quem estava votando a favor e quem estava votando contra.

Fazer cirquinho para aparecer lá fora, Sr. Presidente, não está certo.
Tem que se levar em conta que todos, sem exceção, participam de
um acordo velado. Por enquanto, o governo não tem condição de dar
mais do que deu. É preciso encontrar alternativas. Mas fazer de conta
que está brigando, intransigentemente, pela categoria... Poderia ter,
pelo menos, pedido verificação de votação, para saber quem votou a
favor e quem votou contra. Não vi ninguém fazer isso. Estavam todos
caladinhos, até aqueles mais intransigentes defensores da nossa
segurança no Estado de Minas Gerais.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, talvez as pessoas

não tenham percebido, pode ser que a memória tenha falhado, mas,
no início, colocamos um requerimento em votação. V. Exa. deve saber
que requerimento é esse. O requerimento previa a votação pelo
processo nominal. Infelizmente, parte dos Deputados ajudaram a
derrotar o requerimento. Seria muito simples se o requerimento fosse
aprovado: toda a votação seria nominal. E isso nós fizemos, V. Exa.
sabe perfeitamente. Inclusive a pessoa que estava aqui questionando
o processo de votação votou contrariamente ao requerimento. Então,
apenas para deixar isso claro, para não dizer que não fizemos
requerimento, exatamente para cobrar essa coerência. Disse,
inclusive, o nome dos Deputados que acompanharam na Comissão de
Administração Pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e na Comissão de Segurança Pública. Se não houve
coerência por parte deles, certamente houve um pedido para que
votassem contrariamente. Não foi deste Deputado, pelo contrário. É
bom deixar claro que o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho
colocou em votação um requerimento em que se solicitava: primeiro,
que fosse adiada a votação do projeto; segundo, que fosse feito o
processo de votação nominal. Quem conhece o Regimento Interno
sabe que, na votação nominal, cada um digita a sua senha, e aparece
seu nome no painel.

Portanto fica aqui, apenas para registro, para aqueles que ouviram o
Deputado que me antecedeu, para que possam ter a clareza das
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coisas. Talvez não tenham percebido que apresentamos o
requerimento e talvez não tenham percebido que o próprio Deputado
votou contrariamente ao requerimento.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, provamos que houve

possibilidade. Esperamos que o Governador envie para esta Casa o
auxílio-periculosidade, para que o conjunto das forças de segurança
pública o tenha de fato e por direito, o que, inclusive, está previsto nas
Constituições Estadual e Federal. O projeto não atende o conjunto, o
gabinete integrado das forças de segurança pública, os policiais civis,
militares, os Agentes Penitenciários, os Bombeiros Militares, com esse
reajuste em dosadas pílulas, em três parcelas. Na hora de o Estado
receber, tem-se de pagar tudo de uma vez. Se o cidadão não paga,
sofre as penalidades. Agora, na hora de conceder o reajuste, em três
longas parcelas... Infelizmente, as emendas que definiam a data-base,
as emendas que deferiam um percentual maior de reajuste, que fosse
um reajuste a partir do mês de maio, aliás, as emendas que
apresentei eram reajustes retroativos a janeiro. Considero muito justo
o reajuste retroativo a janeiro. Aprovamos aqui, atendendo dispositivo
de lei federal, o retroativo para os Promotores e para os Juízes. Foi
retroativo a janeiro de 2005, praticamente retroativo de mais de ano.
Por que não se poderia aprovar também o retroativo para os policiais?

Mas, infelizmente, as emendas não foram aprovadas. Como disse o
Deputado há pouco, a segurança pública depende hoje do Poder
Público Municipal. Isso é verdade, e, se o Poder Público Municipal não
fizer convênio com a Polícia Militar para garantir o funcionamento, a
manutenção e o combustível das viaturas, o armamento e o colete, a
segurança pára. Isso é um grave problema e responsabilidade do
Estado.

Há, sim, recursos para a segurança. Como eu disse, o orçamento
praticamente dobrou desde o início do governo passado. A conta de
energia subiu, e o governo consegue aprovar coisas como a Taxa de
Incêndio ou a cobrança para se chamar a polícia. Isso é aprovado,
mas, infelizmente, não conseguimos aprovar as várias emendas - eu
mesmo apresentei sete delas - que garantiriam a valorização dos
servidores da segurança pública, lembrando da indignação de todo o
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conjunto dos servidores públicos - da saúde, do Ipsemg, da educação,
da Defensoria Pública, que está há praticamente 100 dias em greve,
deixando mais de 400 mil pessoas sem acesso ao Poder Judiciário.

Para finalizar, aprovamos o projeto, mas ele não atende à categoria,
e esperamos não ver uma paralisação geral do conjunto dos
servidores públicos, principalmente dos servidores da segurança, com
o que certamente quem seria mais uma vez penalizada é a população,
que está tão preocupada com o aumento da violência e a
insegurança.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 16, 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 ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/5/2007
Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. 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 apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios do Sr. João Batista Mendonça,
detento do presídio regional de São Joaquim de Bicas, pedindo ajuda
da Comissão para o seu processo criminal; Maria das Graças do
Nascimento, pedindo ajuda da Comissão para seu filho que está
cumprindo pena em São Paulo; da Sra. Almesina Alves da Silva, de
Contagem, pedindo ajuda da Comissão, quanto ao roubo de seu
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caminhão, ocorrido em Esmeraldas, em 24/11/2006; e da Sra. Ana
Cláudia Oliveira Perry, Delegada de Polícia Nível Especial, publicado
no “Diário do Legislativo”, em 5/5/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº
149/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Ruy Muniz); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 291/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Tadeu
Leite). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, João Leite e
Carlin Moura (3) em que solicitam seja enviado ofício para tomada de
providência à Prefeitura Municipal de Contagem com cópia do abaixo-
assinado entregue à Comissão por entidades desse Município, no
qual solicita a intermediação da Comissão para agilizar as
negociações entre essa administração municipal e o Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde do Estado de Minas Gerais - Sind-Saúde -
núcleo Contagem, com vistas à solução dos impasses que teriam
levado essa categoria a manter movimento grevista; seja enviada para
adoção de providência, cópia das notas taquigráficas da reunião da
Comissão realizada em Contagem, no dia 8/5/2007, à 15ª Promotoria
de Justiça, à Prefeitura Municipal, à Corregedoria da Guarda
Municipal e ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado -
núcleo Contagem e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais; e seja enviado ofício ao Sr. Marcelo Cunha Araújo,
Promotor de Justiça da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Contagem, pedindo informações sobre a apuração da representação
efetivada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado de
Minas Gerais - Sind-Saúde - núcleo Contagem, a qual diz respeito ao
episódio de agressão sofrida por trabalhadores, durante manifestação
da categoria em 26/4/2007, por parte de policiais militares e guardas
municipais de Contagem; Carlin Moura, em que solicita a realização
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de reunião conjunta da Comissão e da Comissão de Participação
Popular, destinada a audiência pública, com os convidados que
menciona, a fim de homenagear e promover discussão e reflexão
sobre o cenário discriminatório no País e o direito à livre orientação
sexual; Durval Ângelo (2) em que solicita sejam enviados ofícios à
Presidência da Minas Gerais Administração e Serviços - MGS -,
pedindo informações sobre a demissão de Aparecida Maria Martins
Pereira, contratada em 11/4/2007 e demitida em 2/5/2007 e
solicitando a revisão do ato de demissão dela; e ao Delegado
Anderson Bahia da 6ª Delegacia Seccional de Contagem, pedindo
tomada de providências com relação ao roubo do caminhão de
propriedade da Sra. Almesina Alves da Silva, ocorrido em 24/11/2006,
e solicitando, ainda, que ele informe à Comissão qual a suposta lei de
autoria do Deputado Durval Ângelo que o impede de investigar, por
“proteger bandidos”, conforme ele teria dito à Sra. Almesina Alves da
Silva; Luiz Tadeu Leite e João Leite em que solicitam sejam enviados
ofícios e cópia das notas taquigráficas ao Secretário de Estado de
Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil do Estado e à Corregedoria da
Polícia Civil do Estado, para tomada de providências quanto à
denúncia apresentada pela Sra. Almesina Alves da Silva supracitada.
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 maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Ronaldo Magalhães (substituindo este
ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD),
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 Ronaldo
Magalhães, 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 discutir e
votar proposições de interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da de
Direitos Humanos, destinada a discutir, em audiência pública, o
cenário discriminatório em nosso país e o direito à livre orientação
sexual, com convidados que menciona; Eros Biondini e André
Quintão, em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta
Comissão e da de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para em
audiência pública, discutir a implementação e elaboração da Política
Estadual de Resíduos Sólidos e a situação do lixo em Belo Horizonte
e nos demais Municípios da região Central. 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 maio de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/5/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
criação de mecanismos de interligação desta Comissão aos órgãos de
assistência ao consumidor e ao contribuinte dos principais Municípios
do Estado. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
613/2007 e informa a designação do Deputado Antônio Júlio como
relator da matéria em 1º turno. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Adriana Giroletti, Assessora Jurídica,
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representando o Prefeito Celso Cota Neto, Presidente da Associação
Mineira dos Municípios; os Srs. Vereador Edson Melgaço, Presidente
da Asvemg - Associação dos Vereadores de Minas Gerais; Ricardo
Augusto Amorim César, Assessor Jurídico, representando Mônica
Fiorentino, Secretária Executiva do Procon Estadual; Marco Aurélio
Gomes Cunha, Secretário Executivo do Procon de Ouro Preto e
Secretário do Fórum dos Procons Mineiros; Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon da Assembléia Legislativa; Daniela Santiago,
Coordenadora do Centro de Apoio às Câmaras Municipais da ALMG;
e Mariana Massara Rodrigues de Oliveira, Coordenadora do Núcleo
de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública de Minas Gerais,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
seguintes requerimentos: do Deputado Délio Malheiros em que solicita
seja realizada audiência pública desta Comissão com a finalidade de
discutir a repercussão dos empréstimos consignados em folha de
pagamento dos servidores públicos estaduais, municipais e da
iniciativa privada; do Deputado Carlos Pimenta (2) em que solicita seja
elaborada uma cartilha de informações, detalhando o Manual e
Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo dúvidas e citando
exemplos de demandas ligadas à defesa do consumidor, para serem
distribuídos a Câmaras e Prefeituras Municipais; e em que solicita seja
encaminhado ofício a todas as Câmaras Municipais de Minas Gerais,
sugerindo a criação de comissões permanentes de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte para a atuarem em defesa dos
interesses do cidadão e para consorciarem com o Procon Assembléia
com o objetivo de estabelecerem projetos, programas e diretrizes em
defesa do consumidor e do contribuinte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 245/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 245/2007, do Deputado Carlos Pimenta,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.392/2006, tem
como objetivo dar denominação ao trecho SSK-222, que liga os
Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.

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.

Em 3/4/2007, o relator do projeto baixou-o em diligência ao Diretor-
Geral do DER-MG para que se manifestasse sobre a matéria, o qual
respondeu por meio do Ofício nº 310/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 245/2007 tem como finalidade dar a

denominação de Rodovia Prefeito Ademar Ribeiro ao trecho SSK-222,
que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art.
22 da Constituição da República. As que 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. 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 enquadrem no campo privativo da
União ou do Município. À luz dos dispositivos mencionados, a
denominação de próprios públicos não constitui assunto reservado a
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estes entes federados, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico
por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº 13.408,
de 1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios
pertencentes ao Estado e estabelece ser de competência do
Legislativo dispor sobre a matéria.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada aos titulares da Mesa da Assembléia,
dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro desta Casa.

Finalizando, cabe esclarecer que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, informa que o referido trecho não
possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 245/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 736/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei nº 736/2007, de autoria do Deputado Célio Moreira,
pretende declarar de utilidade pública o Hospital Dr. Pacífico
Mascarenhas, com sede no Município de Caetanópolis.

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 736/2007 declara de utilidade pública o Hospital

Dr. Pacífico Mascarenhas, com sede no Município de Caetanópolis,
que tem por finalidade a prestação de serviços médico-hospitalar e
ambulatorial, dando prioridade aos doentes carentes.
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A referida entidade colabora com as autoridades sanitárias nas
campanhas oficiais de vacinação e de prevenção de doenças, assim
como apoia as atividades de outras instituições, a exemplo da
Associação dos Diabéticos e da Associação dos Hipertensos de
Caetanópolis.

Celebra convênios com várias entidades visando a melhorar sua
capacidade de atendimento; incentiva a participação de membros de
seu corpo clínico em eventos científicos, objetivando o aprimoramento
de seus profissionais e atualização dos padrões de atendimento
hospitalar.

Tendo em vista o seu trabalho, oferecido aos pacientes de outras
cidades vizinhas, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

736/2007, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente e relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 771/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº

771/2007 visa a declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Produtores Rurais de Rio Pomba, com sede no Município de Rio
Pomba.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que proceda ao exame de seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 771/2007 tem como objetivo conceder o título de

utilidade pública ao Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Pomba,
que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto, “é constituído para fins
de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria
econômica dos ramos da agropecuária e do extrativismo rural, de
atividades pesqueiras e florestais”.
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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 distinção 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, até mesmo 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
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
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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 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 concessão do título declaratório de utilidade pública ao
Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Pomba contraria a legislação
vigente e o conceito de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 771/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 812/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no Município de
Conselheiro Pena.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 812/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Associação dos Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no
Município de Conselheiro Pena.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, al terado pela Lei n°
15.430, de 2005.
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Pelo exame da documentação que institui 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. 4°, que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão gratuitas e, pelo
art. 12, que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente, após
liquidados os compromissos, será destinado a uma 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 n° 812/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 820/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio Social
Solidariedade - Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 820/2007 visa declarar de utilidade pública o

Grupo de Apoio Social Solidariedade, 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, modificado pela Lei
nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o



1213

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 10, que a instituição não remunera, sob qualquer forma, os cargos
de sua diretoria e do conselho fiscal e, no art. 30, que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio líquido remanescente será transferido a outra
Oscip com o mesmo objetivo social e registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 820/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 825/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae de Brazópolis, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 825/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de
Brazópolis.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 14,
que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas, sendo-
lhes vedada a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens; e, no
parágrafo único do art. 44, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 825/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 836/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 836/2007
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego de Santa Constância e Região - Aprusc
-, com sede no Município de Ipanema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os art. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 836/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego de Santa
Constância e Região - Aprusc -, com sede no Município de Ipanema.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídos
no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430 de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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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. 28 que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 32 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 836/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 841/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Artística Pró-Vida - Abaprov -, com sede no Município de Brasilândia
de Minas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 841/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente Artística Pró-Vida - Abaprov -, com
sede no Município de Brasilândia de Minas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 4º, que seus
dirigentes e Conselheiros não serão remunerados, sendo vedada a
distribuição de lucros ou dividendos, e, no art. 25, que, caso seja ela
dissolvida, o patrimônio remanescente reverterá a entidade idônea e
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 841/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 861/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Padre João, visa
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Dom Bosco, com sede no Município de Barbacena.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 861/2007 pretende declarar de u tilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco, com sede no
Município de Barbacena.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, al terada pela Lei n°
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 e
funciona há mais de um ano; e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 28, que as

atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 32, 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 n° 861/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 977/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.195/2006, a requerimento do Deputado Ivair Nogueira, tem
por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo de Teatro e Dança
Máscaras, com sede no Município de Guaranésia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 27/4/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 35 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição sociocultural, sem fins lucrativos, e o art. 36 prevê a não-
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remuneração dos membros de sua diretoria e do conselho fiscal.
Todavia, objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o

art. 1º de seu estatuto, apresentamos, ao final deste parecer, a
Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 977/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Teatro Experimental

de Guaranésia, com sede nesse Município.”.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 213/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
213/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
97/2003, dispõe sobre a inclusão da categoria condomínios
residenciais na estrutura de consumidores da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais e dá outras providências.

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.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela rejeição da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em questão tem por objetivo criar categoria de

consumidor entre aquelas da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – Copasa-MG –, qual seja a de condomínios residenciais,
estabelecendo para esta consumo mínimo mensal de 60m3 de água.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
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de forma a estabelecer que, para os condomínios residenciais, a
cobrança da tarifa de água obedecerá ao consumo efetivo, sob o
argumento de que a fixação de consumo mínimo prejudica
proprietários de unidades desocupadas ou que apresentam consumo
inferior a esse mínimo, notadamente se pertencentes às classes
menos favorecidas.

A Comissão de Administração Pública, analisando o mérito do
projeto, opinou por sua rejeição, porquanto há um custo para a
Copasa-MG com a simples disponibilização de seus serviços à
comunidade e com as obras - de manutenção ou não - que precisa
realizar para que o serviço de água e esgoto esteja sempre à
disposição dos usuários.

A Copasa-MG é empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru. Atualmente,
é protagonista de política de desenvolvimento social do governo do
Estado que visa a dotar os Municípios por ela servidos de 100% de
saneamento, tendo para isso sido destinados, a partir de 2003,
recursos da ordem de R$2.700.000.000,00.

A atual classificação dos usuários para efeito de cobrança da tarifa,
em quatro categorias distintas, quais sejam residencial - normal e com
consumo superior a 6m3 -, comercial, industrial e pública, foi
formatada a partir de longa atuação da Copasa-MG na prestação dos
serviços de água e esgoto.

Com o intuito de ampliar a atuação social do governo, beneficiando
os consumidores de baixa renda, a Sedru, por meio de dispositivo
específico da Resolução nº 22, de 2007, que trata expressamente das
tarifas de água e esgoto, estabeleceu:

“Art. 7º - O Presidente da Copasa-MG poderá autorizar o
enquadramento de clientes beneficiados com a Tarifa Social, desde
que residentes em imóveis com área construída menor ou igual a
44m² e consumo de água igual ou inferior a 15m³, por economia, por
mês. Esses clientes terão descontos na tarifa de água e de esgoto,
com periodicidade anual, item IX, do anexo a esta resolução.

§ 1º - Para os clientes residentes nas localidades com população
inferior a cinco mil habitantes, inseridas na área de abrangência do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais –



1220

Idene -, o enquadramento no benefício da Tarifa Social será aplicado
para os imóveis com área construída menor ou igual a 60m², com
características de baixa renda, entendendo-se como tal aqueles
imóveis com piso em cimento liso ou inferior, sem laje ou com laje e
sem telhado, e consumo de água igual ou inferior a 30m³ por
economia por mês, sendo que apenas os primeiros 15m³ terão
descontos na tarifa de água e de esgoto, com periodicidade anual,
item IX, do anexo a esta resolução.”.

Frise-se que aqueles consumidores inseridos na área do Idene, a
mais pobre do Estado, são especialmente beneficiados, evidenciando
a preocupação do governo com os menos favorecidos e,
conseqüentemente, com a promoção da justiça social.

Como regra geral, a manutenção de benefícios desse tipo só é
possível graças à sua compensação. No caso da Copasa-MG, os
benefícios aos consumidores carentes são compensados nas tarifas
cobradas das demais classes de consumidores.

O estabelecimento da categoria específica a que alude o projeto
vem conceder benefício especial àquele consumidor morador de
condomínio, em detrimento dos demais consumidores, prejudicando a
manutenção dos benefícios da Tarifa Social, que, como vimos na
redação do dispositivo transcrito, são apenas “autorizados”. Ademais,
é de se considerar que a proposição não cuidou de estabelecer
diferenciação entre condomínios, sendo certo que há no Estado desde
condomínios com apenas duas unidades até grandes condomínios,
como, por exemplo, o Conjunto JK, em Belo Horizonte, com centenas
de apartamentos. Decerto, há que se tratar os desiguais de forma
desigual, e a não-especificação de tipos distintos de condomínios
residenciais, em última análise, poderia promover desequilíbrio e
injustiça.

Não se há de desvincular a tarifa mínima aplicável às chamadas
“economias” só pelo fato de estarem inseridas num condomínio.
Imóveis integrantes de condomínio costumam ser mais valorizados no
mercado, em virtude da maior segurança e comodidade que
oferecem, tendo como moradores, geralmente, a parcela mais
abastada da sociedade. Assim, a proposição vem atender parcela
limitada da população do Estado, exatamente aquela de maior poder
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aquisitivo e inserida nas cidades maiores, na contramão de imperativo
social a que o Estado de Minas Gerais deve estar adstrito.

Vale ressaltar que as tarifas são estabelecidas de acordo com
planilhas de custos, existindo na atual forma de cobrança um
equilíbrio que, além de garantir a sobrevivência da própria
concessionária, permite a tarifação social praticada. Para promover a
modificação proposta pelo projeto é necessário rever a planilha de
custos e definir formas de compensação da perda de arrecadação que
irá ocorrer. A alternativa mais viável seria o aumento tarifário para os
demais consumidores. Da mesma forma como ocorre no sistema de
transporte de passageiros, todo benefício criado é compensado na
tarifa dos demais. Quando um usuário de transporte coletivo paga
uma passagem, por exemplo, no seu custo está embutido o custo das
isenções concedidas. Essa é a forma de se preservar o equilíbrio do
contrato de concessão.

Este relator entende não ser justo que a grande maioria dos
consumidores de água tenham aumento nas suas contas para
viabilizar a concessão de benefício a categoria já privilegiada.

Diante disso, não se há de estabelecer nova categoria de usuário
para cobrança da tarifa de água e esgoto, razão pela qual deve o
projeto em análise ser rejeitado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 213/2007.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio (voto contrário) - Weliton Prado (voto contrário) - Ronaldo
Magalhães - Agostinho Patrús Filho.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 281/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.557/2006, a requerimento do Deputado Célio
Moreira, visa autorizar o Poder Executivo a fazer reveter ao Município
de Buenópolis o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinada



1222

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 27/3/2007, esta relatoria houve por bem baixar em diligência a
proposição a fim de que a Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão se manifestasse sobre o assunto, o que se deu por intermédio
da Nota Técnica nº 7/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 281/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
reversão ao Município de Buenópolis de um terreno urbano com área
de 1.600m², situado nesse Município, doado ao Estado, em 1953, pelo
mesmo ente federativo.

Visto que no instrumento de alienação não consta cláusula de
reversão, infere-se que a modalidade de transferência de domínio, no
caso presente, deve ser doação, e não reversão, como consta na
proposição sob comento.

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 legislativa, a existência de
interesse público devidamente justificado, comprovada pelo parágrafo
único do art. 1º do projeto, ao determinar que o imóvel - atualmente
sem uso - destina-se à abertura de via urbana.

Levando-se em conta que a modalidade pertinente da alienação, no
caso, é a doação, deve-se acrescentar ao projeto cláusula de
reversão do imóvel na hipótese de não-cumprimento da destinação,
decorrido certo prazo a contar da dada de lavratura da escritura
pública de doação.

Apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1
com o objetivo de sanar as questões apontadas, como também
aprimorar a redação do “caput” do art. 1º, dele retirando elementos
desnecessários à formalização da norma, de acordo com a técnica
legislativa.
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De resto, cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão manifesta-se favorável à pretensão contida no
projeto, pelo fato de a Polícia Civil do Estado, órgão ao qual o imóvel
está vinculado, não ter interesse em sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 281/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Buenópolis o

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

Buenópolis o imóvel constituído de terreno urbano, com área de
1.600m² (mil e seiscentos metros quadrados), situado naquele
Município e registrado sob o nº 6.827, a fls. 25 do Livro 3-F, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à abertura de via urbana.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido 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 Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 301/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
301/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
147/2003, dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle
ambiental.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.
A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VIII, c/c o art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, é oportuno ressaltar que a matéria em pauta foi

amplamente discutida por esta Casa na legislatura anterior, tendo
recebido pareceres favoráveis de todas as comissões que a
apreciaram e, inclusive, tendo sido aprovada pelo Plenário em votação
de primeiro turno. Por concordarmos com as argumentações e o
entendimento desta Comissão na ocasião, iremos reportá-las nesta
fundamentação.

O projeto de lei em análise determina que o Estado estabeleça uma
política de incentivo aos Municípios mineiros para que estes venham a
adotar política de controle do meio ambiente, mediante licenciamento
ambiental. Determina também que lei específica poderá instituir
mecanismo de apoio financeiro e tributário aos Municípios que
aderirem à lei.

A Comissão de Constituição e Justiça, com o intuito de aperfeiçoar o
projeto, apresentou o Substitutivo nº 1, que visa a estabelecer a
“Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços Municipais de
Gestão Ambiental”. Por meio dessa política pretende-se orientar a
ação do Estado para estimular a criação de infra-estrutura
administrativa, de pessoal e de vários outros serviços de gestão
ambiental que possam ser desenvolvidos na esfera dos Municípios.

O Substitutivo define o rol de atividades compreendidas como
gestão ambiental, prevê as ações de responsabilidade do poder
público estadual e estabelece os instrumentos a serem utilizados na
execução da Política de Apoio aos Serviços Municipais de Gestão
Ambiental. Prevê, ainda, o atendimento prioritário aos Municípios de
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico que tenham
população inferior a 30 mil habitantes e as penalidades a serem
impostas àqueles inadimplentes com suas obrigações.

O ordenamento constitucional-legal brasileiro atribui uma série de
competências aos Municípios em relação a questões ambientais. Em
consonância com esse ordenamento, o Conselho Nacional do Meio
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Ambiente -Conama- determinou, por meio da Resolução nº 237/97,
ser de competência do órgão ambiental municipal o licenciamento de
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas
que lhe forem delegadas pelo Estado membro por instrumento legal
ou convênio. No entanto, em seu art. 20, a Resolução estabelece que
para os Municípios exercerem suas competências licenciatórias
deverão ter implementado os Conselhos Municipais de Meio Ambiente
e contar com profissionais legalmente habilitados em seus quadros ou
à sua disposição.

Por sua vez, o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -
baixou a Deliberação Normativa nº 102, de outubro de 2006, na qual
estabelece as diretrizes para se firmar convênio de cooperação
técnica e administrativa entre o Estado e os Municípios, com a
finalidade de repassar, para a esfera municipal, a responsabilidade
pelo licenciamento e pela fiscalização de atividades de impacto local.
Para que o convênio possa ser firmado, exige-se que o Município já
disponha de sistema de gestão ambiental implantado.

Verifica-se, portanto, a existência de todo um arcabouço jurídico que
delega atribuições e responsabilidades para os Municípios quanto à
política de gestão ambiental. Entretanto, a maioria dos Municípios
mineiros ainda se encontram completamente desestruturados para
atuar nas questões ambientais devido à carência de recursos
financeiros e de servidores capacitados, ou até mesmo por causa do
desconhecimento sobre o tema. Ressalte-se que, entre os 853
Municípios mineiros, apenas 4 – Belo Horizonte, Betim, Contagem e
Juiz de Fora – já estão capacitados a executar, por delegação do
Copam, o licenciamento e a fiscalização de empreendimentos
potencialmente poluidores.

Em razão da grande extensão territorial do Estado e de suas
diversidades geográficas, econômicas, culturais e sociais, que causam
impactos distintos sobre os recursos naturais, entendemos que a
política ambiental deve ser descentralizada e conduzida por meio de
decisões e ações adaptadas às realidades locais. Para que isso
ocorra, é de fundamental importância a participação ativa dos
Municípios no processo de gestão do meio ambiente.

Mas a gestão ambiental, além do licenciamento e da fiscalização de
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empreendimentos potencialmente poluidores, abrange outros
aspectos como uso e ocupação do solo, saneamento básico,
planejamento do uso dos recursos naturais, proteção de
ecossistemas, monitoramento da qualidade ambiental, ciência e
tecnologia, recuperação de áreas degradadas, capacitação de
pessoal, educação ambiental, etc.

Esses aspectos foram considerados no Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece
mecanismos de apoio e incentivo estatais para que os Municípios
venham a ter condições de implantar e executar, de forma
independente ou por meio de parcerias, uma ampla gama de
atividades e serviços relacionados à gestão do meio ambiente.

Ao final deste parecer apresentamos três emendas ao substitutivo. A
primeira para tornar mais claros os objetivos da política que se
pretende estabelecer, a segunda para ampliar as possibilidades de
cooperação entre Estado e Municípios e a terceira com o intuito de
instituir a cooperação técnica e financeira, importante instrumento
para a implementação da política de apoio aos serviços municipais de
gestão ambiental.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

301/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas
nº 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços

Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo estimular a criação e
o desenvolvimento, nos Municípios, de infra-estrutura administrativa,
de pessoal e de serviços necessários à gestão de matérias
ambientais.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao inciso Vlll do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
Vlll - prestar auxílio técnico nos serviços e atividades de gestão

ambiental estabelecidos no art. 3º desta lei.”.
Emenda nº 3
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Acrescente-se ao art.5º o seguinte inciso Xl:
“Art. 5º - (...)
XI - a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de

atividades, de projetos e de obras que visem à preservação, à
recuperação e à melhoria do meio ambiente.”.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Fábio Avelar -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 416/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

A proposição em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende, “altera
dispositivos da Lei nº 11.393, de 6 de janeiro de 1994, com alterações
posteriores da Lei nº 12.281, de 31 de agosto de 1996, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - Find - e dá outras
providências“.

Foi o projeto analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar o mérito da proposição.

Fundamentação
A proposta em exame pretende 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, e
estabelecia que os financiamentos obtidos com recursos do Fundo de
Incentivo à Industrialização - Find - deveriam exigir, 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 ora proposta traz de volta o texto original da lei,
acrescentando como destinatários do inciso I do art. 6º os Municípios
da região Norte do Estado. Assim, a contrapartida a ser exigida
passaria a se dar nos seguintes termos:

“Art. 6º - (...)
I - para financiamentos de inversões fixas será exigida do
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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, em se tratando de inversão fixa, a contrapartida voltaria a ser
exigida no valor fechado de 10% para o caso de determinados
Municípios, entre os quais aqueles localizados na Região Norte. Para
os demais Municípios, a contrapartida ficaria em 20% do investimento.

Quanto à mudança proposta no inciso IV do art. 6º, apenas se
incluíram novamente os 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.)

Embora se perceba que a autora do projeto tenha pretendido
revigorar os efeitos da legislação que pretende alterar, a qual perdeu a
vigência em 1º/1/2007, por força do disposto nos incisos I e IV do art.
16 da Lei nº 15.981, de 16/1/2006, observa-se que, justamente em
razão da citada mudança política, não é conveniente fazer voltar à
baila a matéria na forma proposta. Todavia, como se trata de
problema de ordem formal, é plenamente razoável aproveitar a
intenção contida no projeto em estudo.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 11.393, de 1994, o Find teve como
objetivo dar suporte financeiro a programas destinados ao
desenvolvimento industrial e agroindustrial do Estado. Os recursos do
Find destinavam-se à implantação do Programa de Integração e
Diversificação Industrial e Agroindustrial - Pró-Indústria -, do Programa
de Indução à Modernização Industrial - Proim - e de outros programas
que viessem a ser instituídos com o objetivo de promover o
desenvolvimento e a modernização do parque industrial e
agroindustrial do Estado.
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Poderiam ser beneficiados por operações de financiamento com
recursos do Find empresas cujos projetos de investimentos
contemplassem a implantação ou a relocalização de unidade industrial
e agroindustrial no Estado, a expansão da capacidade instalada de
unidade industrial e agroindustrial localizada no Estado e a
modernização ou a readequação de unidade industrial e agroindustrial
instalada no Estado.

Hoje existe em Minas Gerais um Fundo de conteúdo e nome bem
semelhantes àquele referido no projeto em análise e que foi criado
pela citada Lei nº 15.981, de 2006. Trata-se do Fundo de Incentivo ao
Desenvolvimento – Findes –, que tem por objetivo dar suporte
financeiro a programas de financiamento destinados ao
desenvolvimento e à expansão do parque industrial mineiro e das
atividades produtivas e de serviços nele integradas.

De acordo com o art. 2º da citada lei, poderão ser beneficiários de
operações de financiamento com recursos do Findes empresa
industrial ou agroindustrial, para a execução de projeto de
investimento relativo a implantação, expansão, modernização ou
relocalização de empreendimento no Estado, inclusive readequação
ou reativação de empreendimento paralisado; empresa do setor
minerometalúrgico e empresa de consultoria e de pesquisa na área da
tecnologia mineral, para a execução de projeto de estudo e pesquisa,
de desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos
produtivos nas atividades mineral e metalúrgica, ou de implantação,
reativação, expansão ou modernização de unidade produtiva; produtor
rural ou florestal integrado a empresa industrial ou agroindustrial
instalada ou em processo de instalação no Estado, para a execução
de investimentos ou gastos relacionados com o contrato de
fornecimento de produtos de origem animal e vegetal, inclusive
madeira reflorestada, à empresa contratante; empresa comercial ou
de serviço que detenha contrato de fornecimento de insumos e de
prestação de serviços com empresa industrial ou agroindustrial
instalada ou em processo de instalação no Estado, para realização de
investimentos e gastos relacionados com o referido contrato; empresa
de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a
execução de projeto de investimento relativo a implantação,
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expansão, modernização ou relocalização de empreendimento
caracterizado como essencial à expansão e modernização da infra-
estrutura do Estado e à sua rede de serviços industriais; empresa
comercial atacadista, para a execução de projeto de investimento
relativo a implantação, expansão, modernização ou relocalização de
empreendimento no Estado.

Embora o Fundo atual tenha escopo mais amplo, suas semelhanças
com o antigo Find são tão evidentes, que a lei de sua criação
estabelece, no inciso I do seu art. 6º, entre outras coisas, a seguinte
condição geral para a concessão de financiamento:

“Art. 6º - (...)
I - exigência de contrapartida de recursos do beneficiário, de, no

mínimo, 10% (dez por cento) do total do investimento fixo relativo ao
projeto;”.

Além disso, o § 1º deste art. 6º estabelece tratamento mais benéfico
para as empresas localizadas nos Vales do Jequitinhonha, São
Mateus, Mucuri. Assim, fica, para tais empresas, autorizada a
aplicação de redutor integral ou parcial do índice de preços ou da taxa
financeira a que se refere o inciso II do mesmo art. 6°, garantindo-se,
ainda, fator de reajuste de, no máximo, 80% do menor índice ou taxa
adotado em outras regiões do Estado.

Para cumprir a intenção da autora, basta alterar o inciso I do art. 6º
da lei que criou o Findes, na linha já proposta, e acrescer a expressão
“região Norte” no § 1º do mesmo dispositivo.

A medida parece salutar, pois, como manifestou a própria Comissão
de Constituição e Justiça em seu parecer, em relação à mudança ora
proposta no inciso I do art. 6º da lei em vigor, ocorrerá “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, ao menos no que tange
aos Municípios discriminados no projeto.

Além disso, a diferenciação de percentuais de contrapartida - 10%
ou, no mínimo, 10% -, conforme a sugestão que apresentaremos ao
final deste, não contraria a idéia de isonomia. Como já disse a citada
Comissão de Constituição e Justiça, “os Vales do Jequitinhonha, de
São Mateus e do Mucuri bem como os demais Municípios da Região
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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”.

Esse mesmo argumento, ademais, é válido para a proposta de nova
redação do inciso IV do art. 6º da lei que está em vigor, pois as
empresas da Região Norte, assim como dos Vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e de São Mateus, estariam sujeitas a reajuste mais
modesto do financiamento, fixado em, no máximo, 80% do menor
índice ou taxa adotado em outras regiões do Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

416/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso I e o § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro
de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I e o § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de

janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
I - exigência de contrapartida de recursos do beneficiário, de, no

mínimo, 10% (dez por cento) do total do investimento fixo relativo ao
projeto, sendo que, no caso de empresa localizada em Municípios dos
Vales do Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e da Região Norte, a
contrapartida será de 10% (dez por cento) do investimento.

§ 1º - Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do
índice de preços ou da taxa financeira a que se refere o inciso II deste
artigo, garantindo-se às empresas localizadas nos Vales do
Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e da Região Norte um fator de
reajuste de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do menor índice ou
taxa adotado em outras regiões do Estado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braúlio Braz, relator - Cecília

Ferramenta - Eros Biondini.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 428/2007



1232

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.598/2004, dispõe sobre as
obrigações dos bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e congêneres.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 22/3/2007, 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 matéria cogitada na proposta em apreço já está inserida na

legislação federal, conforme evidencia o parecer desta Comissão
quando da tramitação do Projeto de Lei nº 1.598/2004, cujos
argumentos reiteramos.

“O projeto de lei em análise pretende compelir os responsáveis
pelos bancos de dados e cadastros de consumidores, bem como
pelos serviços de proteção ao crédito e congêneres, a comunicar ao
consumidor, imediatamente e por escrito, a abertura de qualquer
cadastro, ficha ou registro de dados pessoais e de consumo que
envolvam seu nome ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda.

Ao justificar a apresentação do projeto, seu autor lembra a natureza
jurídica dos mencionados bancos de dados, que têm caráter público,
bem como a dificuldade dos consumidores em regularizar sua
situação junto aos administradores desses cadastros.

Enfatiza, por último, a impertinência da restrição às pessoas que
respondem a ações judiciais de cobrança, busca e apreensão,
depósito, concordata, entre outras, cujos nomes são inseridos nesses
cadastros, por autorização da egrégia Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais, que repassa as informações constantes
nos seus bancos de dados, por via eletrônica, dando conta do
ajuizamento das ações desta natureza nos foros judiciais.

É importante lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor dispõe, em seu art. 43 e seguintes, acerca das atividades
desenvolvidas pelos bancos de dados e cadastros de consumidores, a
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que se refere a proposta em análise.
A disposição constante no § 2º do dispositivo referido assegura que

‘a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele’.

No que tange à manutenção indevida do nome do consumidor nos
mencionados cadastros, vale dizer que o art. 73 da norma
consumerista tipifica como crime a conduta daquele que ‘deixar de
corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de
cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria
saber ser inexata’.

Observa-se, pois, que a matéria já se encontra disciplinada em
norma federal, não existindo razões para que o mesmo comando
venha a ser repetido em lei estadual, conforme pretendido pelo autor
do projeto.

A proposta, portanto, não inova o mundo jurídico, deixando, pois, de
atender a um dos pressupostos básicos da lei, que consiste,
exatamente, na sua característica inovadora.

Lembramos, por último, que as atividades do Programa Estadual de
Defesa do Consumidor, em Minas Gerais, são desempenhadas pela
Procuradoria-Geral de Justiça, à qual compete fiscalizar a atividade
dos bancos de dados, que são objeto do projeto.

Detectada qualquer irregularidade em relação ao cadastramento
indevido do nome de consumidores, o Procon-MG, por certo, adotará
as medidas necessárias, aplicando, se for o caso, as sanções
previstas no art. 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em que pese ao relevante interesse do parlamentar em disciplinar a
matéria por meio de lei, não vislumbramos a possibilidade de
tramitação da proposta nesta Casa”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 428/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº
583/2007 dispõe sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental e dá
outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Preliminarmente, esclarecemos que a proposição em epígrafe tem

conteúdo semelhante ao do Projeto de Lei nº 803/2003. Este, quando
de sua tramitação, foi considerado constitucional pela Comissão de
Constituição e Justiça, que apresentou uma emenda com o objetivo
de substituir a expressão “Zonas de Perigo Ambiental” por “Áreas de
Risco Ambiental”, único ponto que distingue as duas proposições.

O projeto em exame pretende instituir Áreas de Risco Ambiental,
assim consideradas as localidades em que há possibilidade de
ocorrência de danos ambientais de grandes proporções para uma
população ou um ecossistema, como, por exemplo, áreas onde há
cruzamento de rodovia com curso hídrico utilizado para abastecimento
público de água.

Segundo a proposição, ao Poder Executivo, caberá determinar as
Áreas de Risco Ambiental, que deverão ter sinalização adequada,
bem como dispor de postos telefônicos e de obras destinadas à
prevenção de acidentes.

Passamos à análise do projeto.
A Constituição Federal, no art. 24, VI, §§ 1º a 4º, insere o tema

ambiental entre as matérias de legislação concorrente dos Estados
membros, da União e do Distrito Federal. À União, cabe a edição de
normas gerais, e aos Estados incumbe a expedição de normas
suplementares. Nos termos do § 3º do mencionado dispositivo,
“inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”.
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No âmbito da legislação federal, não encontramos normas voltadas
para as Áreas de Risco Ambiental. Portanto, a pretensão de instituir
tais Áreas enquadra-se na hipótese normativa prevista no § 3º do art.
24 da Constituição Federal.

Ressalte-se, também, a inexistência de óbice à iniciativa
parlamentar, no caso em tela.

Informamos que, para aperfeiçoar o projeto, apresentamos, na
conclusão deste parecer, as Emendas nºs 1 e 2.

A Emenda nº 1 propõe a substituição do termo “Áreas de Risco
Ambiental” por “Áreas de Risco para o Meio Ambiente”, por ser esta
tecnicamente mais adequada, como demonstrou a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais quando da apreciação do Projeto de
Lei nº 803/2003.

A Emenda nº 2 suprime o art. 5º do projeto para sanar o vício de
inconstitucionalidade de fixação de prazo para o Poder Executivo
regulamentar a futura lei. No entendimento da mais alta Corte de
Justiça do País, essa medida viola o princípio da separação dos
Poderes. Ressaltamos que é dever do Executivo expedir decretos e
regulamentos para a fiel execução da lei, de conformidade com o art.
84, IV, da Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 583/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Substitua-se, no texto do projeto, a expressão “Áreas de Risco

Ambiental” por “Áreas de Risco para o Meio Ambiente”.
Emenda nº 2

Suprima-se o art. 5º.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 617/2007
(Nova Redação, nos termos do art. 138, § 1º do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.680/2004, feito a pedido do Deputado Weliton
Prado, “institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia e de Administração Pública.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 704/2007, decorrente
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.619/2006, feito a pedido do
Deputado Padre João.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber 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 nº 1.680/2004, ora desarquivado, reproduz quase

literalmente o Projeto de Lei nº 2.431/2002, encaminhado a esta Casa
pelo Chefe do Executivo. Ambas as proposições incorporaram as
propostas aprovadas no II Fórum Mineiro de Educação.
Transcrevemos, nesta oportunidade, o parecer então emitido pela
Comissão de Constituição e Justiça em 15/5/2004.

Dada a complexidade do tema e a extensão do parecer, o texto será
dividido em tópicos. Primeiramente, situa-se a matéria no sistema
federativo; a seguir, faz-se o reconhecimento das características
gerais do projeto; por fim, a análise dos títulos da proposição, sempre
que se verificarem pontos merecedores de consideração.

Competência legislativa e administrativa em matéria educacional
Compete à União legislar privativamente sobre as diretrizes e bases

da educação nacional, nos termos do inciso XXIV do art. 22 da
Constituição da República. Contudo, estabelece o art. 24 da Lei Maior
que compete concorrentemente à União e aos Estados legislar sobre
educação, desporto, ensino e cultura (inciso IX). Nesses termos, a
União definirá as normas gerais, podendo o Estado complementar a
legislação federal. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece a organização da
educação brasileira.

Vale destacar que o constituinte derivado, por meio da Emenda à
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Constituição nº 14, de 1996, estabeleceu as linhas gerais da
responsabilidade dos Estados e dos Municípios, ao conferir a seguinte
redação aos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição da República:

“Art. 211 - (...)
§ 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental

e na educação infantil.
§ 3º - Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no

ensino fundamental e médio”.
Da iniciativa privativa do Governador do Estado para organizar o

Poder Executivo
A organização do Sistema Mineiro de Educação não sofre, por si,

restrição no que tange à iniciativa, por parlamentar, de projeto de lei
que a institui. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB - originou-se de projeto apresentado pelo Deputado
Federal Otávio Elísio.

Contudo, a proposição em exame traz dispositivos que estabelecem
a organização e a competência para órgãos estaduais, matéria que,
efetivamente, depende de iniciativa do Chefe do Executivo. É o que
ocorre com a instituição do Fórum Mineiro de Educação, reconhecido
como órgão estadual no art. 9º, V, alínea “a”, da proposição em tela.
Ora, não pode projeto de autoria parlamentar criar órgão que integre a
administração direta do Poder Executivo. Incorrem no mesmo vício os
arts. 27 e 28, que dispõem, de forma detalhada, sobre as
Superintendências Regionais de Ensino. Para sanar este vício,
apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 ao final deste parecer.

Características gerais do projeto
Antes de efetuar uma análise pontual do projeto, é preciso apontar

alguns aspectos que são determinantes na sua feição. A proposição,
em grande medida, reproduz o conteúdo da LDB e, embora não
represente uma inovação na ordem legal, não pode ser considerada
antijurídica, porque assegura coerência à ordem jurídica estadual que
disciplina a política estadual. É o que ocorre, por exemplo, quando a
Constituição Estadual reproduz a Federal em matérias em que aquela
não poderia dispor de forma diferente. Evidentemente, lei estadual
não pode dispor de forma diferente do que estabelece a LDB.

Um segundo aspecto diz respeito à opção por introduzir dispositivos
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que mais refletem uma concepção de educação do que estabelecem
um comando normativo, como, por exemplo, o art. 42, segundo o qual
“todos os educandos têm capacidade de aprender, de formas e em
ritmos diferentes”. O dispositivo traduz uma determinada concepção
de educação, mas não veicula conteúdo normativo. Sua aprovação
representa, em última instância, uma opção política acerca de um
modelo de ordem jurídica. Embora essa opção mereça o nosso
respeito, não nos esquivamos do dever de alertar para o fato de que a
repetição, em âmbito estadual, de normas federais e a introdução de
dispositivos sem significado normativo podem reduzir a efetividade
dos que realmente inovam a ordem jurídica e, de fato, impulsionam
mudanças na educação mineira.

Por fim, observa-se que, apesar de adotar conceitos que
acompanham o eixo de flexibilização da LDB, a proposição, em
determinados pontos, incorpora matérias que, à luz do modelo
normativo nacional, não devem constar em lei. O art. 48, por exemplo,
define os temas que “funcionarão como eixos integradores do projeto
político-pedagógico da escola”; no âmbito nacional, tal matéria já está
fixada em norma do Conselho Nacional de Educação. Se,
futuramente, houver a necessidade de incluir ou retirar algum tema, a
proposta terá de passar pelo processo legislativo.

Dos princípios da educação mineira
Os princípios enunciados no art. 2º da proposição ou reproduzem

dispositivos da Constituição da República e da LDB ou são
desdobramentos destes. Trata-se da exigência de gestão democrática
dos estabelecimentos de ensino privados.

Ora, o art. 206, VI, da Constituição da República estabelece a
exigência de gestão democrática para o ensino público, e, para seu
funcionamento, as instituições de ensino privado devem atender às
normas gerais da educação nacional. Ora, não se pode impor a
gestão democrática de empresas que, licitamente, decidem explorar a
atividade de ensino, desde que atendam ao padrão de qualidade
exigido pelo poder público. Por esse motivo, apresentamos a Emenda
nº 3 na conclusão deste parecer.

Do direito à educação e do dever de educar
O Título III é dedicado ao tema do direito à educação e do dever de
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educar. Seu primeiro dispositivo reproduz, com uma pequena
diferença, o art. 5º da LDB, que dispõe o seguinte:

“Art. 5º – O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo,
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público acionar o Poder
Público para exigi-lo.” (Grifo nosso.)

A diferença introduzida pelo art. 3º da proposição em tela reside na
substituição da expressão “ensino fundamental” por “educação
básica”. A educação básica, nos termos do art. 21, I, da LDB, é
composta “pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio”. Ressalte-se que a educação infantil é destinada a crianças de
até 6 anos, e o ensino fundamental é oferecido às crianças e aos
jovens de 7 a 14 anos, seguido pelo ensino médio, que tem a duração
de 3 anos. Esclareça-se que, de acordo com o art. 208 da
Constituição da República, o ensino fundamental é obrigatório e
gratuito, devendo o Estado oferecer a progressiva universalização do
ensino médio (grifo nosso). Por outro lado, como já se afirmou neste
parecer, a educação infantil é obrigação do Município. Ora, desde já,
deve-se reconhecer que o Estado não pode definir que determinado
serviço é direito subjetivo, se não é ele o responsável pela oferta.

Em relação ao ensino médio, verifica-se que o constituinte
reconheceu que o Estado não poderia oferecer, de plano, esse nível
escolar para todos os interessados, pois precisava promover sua
progressiva universalização, o que, de fato, vem acontecendo. A
questão é saber se, passado um mês da promulgação da lei (em
virtude da “vacatio legis” estabelecida no art. 126 da proposição), terá
o Estado condições de oferecer vagas no ensino médio suficientes
para atender a toda a demanda, de forma a poder reconhecer esse
nível de escolaridade como direito subjetivo. Se o constituinte
reconheceu, em virtude de situação fática da época, que não poderia
enquadrar o ensino médio como direito subjetivo, não pode o
legislador estadual desconhecer a sua realidade, ao definir normas
sobre a matéria. Se a demanda pelo ensino médio já se encontrasse
plenamente atendida, poder-se-ia dizer que o ensino médio é direito
subjetivo, colocando-se um obstáculo à eventual pretensão do Estado
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de reduzir a oferta. Contudo, não é o que ocorre: o Estado não
conseguiria, de imediato, atender a toda a demanda pelo ensino
médio, devendo continuar sua expansão até atingir a sua
universalização. Assim, para definir como direito subjetivo apenas o
ensino fundamental, como faz a LDB, apresentamos a Emenda nº 4
ao final deste parecer.

Por sua vez, o § 2º do art. 3º da proposição em exame estabelece
que o poder público garantirá ao estudante o acesso aos diferentes
níveis de ensino, “independentemente da escolarização anterior”. Ora,
não se pode afirmar que o poder público assegurará acesso, por
exemplo, ao ensino superior, sobretudo sem levar em consideração a
escolarização anterior. Assim, para suprimir esse dispositivo,
apresentamos a Emenda nº 5 na conclusão deste parecer.

Com o objetivo de tornar o ensino médio um direito subjetivo, o art.
7º da proposição, ao reproduzir o art. 10 da LDB, promoveu uma
pequena alteração no inciso VI: enquanto a lei nacional estabelece
que o Estado oferecerá o ensino médio, a proposição estadual dispõe
que ele assegurará este nível de ensino (grifos nossos). Muito já se
discutiu, em torno da LDB, sobre a diferença entre assegurar e
oferecer, estando o primeiro termo associado, precisamente, ao direito
subjetivo e à obrigatoriedade da freqüência. Como não nos parece
que lei estadual possa alterar o que a LDB estabelece, apresentamos
a Emenda nº 6 ao final deste parecer.

Da organização da educação mineira
O Título IV versa sobre a organização da educação mineira,

trazendo inovações significativas, como, por exemplo, a constituição
de um sistema de ensino composto não apenas por órgãos e
entidades da administração pública estadual, mas também aberto à
participação dos Municípios, constituindo um único sistema, nos
termos do parágrafo único do art. 11 da LDB:

“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - Os Municípios poderão optar, ainda, por se

integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema
único de educação básica”.

Por isto, é correta a proposta de se estabelecer, no art. 18 da
proposição, que “os Municípios poderão optar por se integrar ao
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Sistema Mineiro de Educação”. A opção depende de lei, porque não é
uma decisão meramente administrativa, mas diz respeito à autonomia
administrativa do Município.

Merece, contudo, reparo o § 4º do mencionado artigo, o qual é
omisso em um aspecto. O referido dispositivo determina que o
Município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação terá o
prazo de um ano para apresentar seu Plano Municipal de Educação
aos órgãos estaduais que menciona. Por outro lado, os Municípios
cujos Planos já foram aprovados não são mencionados no dispositivo.
A nosso ver, o comando deve ser dirigido a todos os Municípios que
fizerem a referida opção, independentemente de já terem sido ou não
aprovados os respectivos Planos Municipais de Educação. Eis o
sentido da Emenda nº 7, redigida ao final deste parecer.

Vejamos, a seguir, os órgãos e as entidades que compõem o
Sistema Mineiro de Educação. A matéria encontra-se disciplinada no
art. 9º da proposição, que, em parte, reproduz o art. 18 da LDB.
Propõe-se que o Sistema Mineiro de Educação seja composto pelas
instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual, pelas
instituições de ensino superior mantidas pelo poder público estadual
ou municipal, pelas instituições que ministrem o ensino fundamental e
o médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, pelos órgãos de
educação estaduais e dos Sistemas Municipais de Ensino que
optarem por se integrar ao Sistema Mineiro de Educação.

O inciso V do art. 9º, que especifica os órgãos de educação
estaduais, merece um pequeno reparo. Ora, não pode a lei criar como
órgãos o Fórum Mineiro de Educação e o Fórum Permanente de
Educação Escolar Indígena, porque tal matéria exige a iniciativa de lei
do Chefe do Executivo. Por isto, apresentamos a Emenda nº 8 na
conclusão deste parecer.

Da gestão democrática da escola
A regulamentação da gestão democrática da escola, objeto do Título

VI da proposição, merece atenção redobrada desta Comissão, pois
trata-se de matéria complexa e controvertida. Por exemplo: não nos
parece que lei possa determinar que a escola participará, de forma
efetiva, dos pleitos da comunidade em que se inserir. O mais
adequado é deixar que a escola defina os pleitos de que irá participar,
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tendo em vista sua autonomia didática e administrativa, estabelecida
no art. 15 da LDB. A lei abre canais para a participação, mas não
pode obrigar que ela aconteça em qualquer situação. Por isso,
propomos a supressão deste dispositivo, o que fazemos por meio da
Emenda nº 9, constante no final deste parecer.

Outro ponto ainda mais delicado reside na instituição da escolha de
Diretor e de Vice- Diretor por meio do voto direto dos profissionais da
educação e da comunidade atendida. O Supremo Tribunal Federal já
se manifestou sucessivas vezes, reiterando que a eleição para Diretor
de escola é inconstitucional, porque fere não apenas o art. 37, inciso
II, segundo o qual o acesso ao cargo ou emprego público depende de
concurso público, salvo se se tratar de cargo em comissão ou função
de confiança, como também o art. 84, II, ambos da Constituição da
República (Adin 640-1, DJ 11/4/97). Por trás deste dispositivo
constitucional, está a tensão entre o princípio republicano, que
assegura a todos igualdade de condições para o acesso a cargo por
meio de concurso público, e a exigência de governabilidade, razão
pela qual há cargos e funções que dependem da relação de confiança
entre o titular e o governante eleito.

Pode-se argumentar que o limite estabelecido no mencionado inciso
se refere apenas a cargos e empregos, não alcançando as funções,
que foram mencionadas no inciso I do art. 37 da Constituição da
República. De fato, há funções públicas para cujo exercício não se
exige a aprovação em concurso público ou a relação de confiança,
como, por exemplo, as funções de membros do Conselho Tutelar ou
de outros órgãos colegiados. A própria Assembléia Legislativa, como
se verifica no art. 21 da Resolução nº 5.115, de 1992, instituiu uma
função gratificada para cujo exercício o servidor era selecionado
mediante o uso de critérios pautados pela impessoalidade, como
avaliação de desempenho e prova.

Contudo, não se pode reduzir a questão à vestimenta jurídica que se
dá à atividade de Diretor de escola: cargo ou função. É preciso
indagar sobre a natureza da atividade de Diretor de escola para
verificar se ele deve compor o quadro de servidores necessários para
assegurar a governabilidade ou se se trata de uma função técnica,
que independe da relação de confiança. Para o Supremo Tribunal
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Federal, seja função, seja cargo, a direção de escola deve ser de livre
nomeação do Chefe do Poder Executivo. Afinal, o inciso VIII do art.
196 da Constituição do Estado, que estabelecia “seleção competitiva
interna para o exercício do cargo comissionado e da função de Vice-
Diretor”, foi por aquela Corte, com o voto vencido do Ministro Marco
Aurélio, declarado inconstitucional na Adin 640 (grifos nossos).

A escolha do responsável pela direção dos trabalhos da
escola, seja no exercício de cargo, seja no de função, segundo o STF,
compete ao Chefe do Executivo. Este pode, como ocorre em Minas
Gerais, discricionária e internamente, estabelecer um processo
eletivo, mas esta prerrogativa não lhe pode ser retirada. Pelo exposto,
apresentamos a Emenda nº 10 ao final deste parecer.

É de lembrar que, mesmo a escolha para o cargo de Reitor das
universidades públicas federais, que se pautam pelo princípio da
autonomia universitária e têm personalidade jurídica distinta – são
autarquias –, é feita pelo Presidente da República, a partir de uma
lista tríplice formulada pela instituição, nos termos da Lei nº 9.192, de
1995.

Dos níveis e das modalidades de ensino
No Título VIII, o Capítulo III traz à tona, novamente, o tema da

eleição para dirigente de instituição de ensino, ao determinar, no
parágrafo único do art. 76, que os dirigentes das instituições de
educação superior do Sistema Mineiro de Educação mantidas pelo
Estado serão eleitos pelo voto direto da comunidade acadêmica.

Atualmente, enquanto na Uemg a comunidade constitui uma lista
tríplice a partir da qual o Governador do Estado escolhe o Reitor, nos
termos do art. 12 da Lei nº 11.539, de 1994, na Unimontes a lista é
sêxtupla, consoante dispõe o art. 11 da Lei nº 11.517, de 1994.

Saliente-se, ainda, como já foi dito neste parecer, que, no âmbito
federal, a comunidade constitui uma lista tríplice para que o
Presidente escolha os Reitores das universidades públicas, nos
termos da Lei nº 9.192, de 1995. Em todos os casos, ressalta-se o
poder discricionário do Chefe do Executivo para a escolha de dirigente
de instituição estadual, a qual deve ser preservada, sob pena de
ofensa ao art. 84, inciso II, da Constituição da República. Poder-se-
iam adotar os mesmos critérios para a seleção dos dirigentes das
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universidades federais. Todavia, esta matéria é de iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo. Assim, apresentamos a Emenda nº 11
na conclusão deste parecer.

Observa-se, ainda, que, no art. 77, há impropriedade no emprego da
expressão “gestão consorciada”: os consórcios, em direito público,
são celebrados por entes da Federação que tenham o mesmo nível.
Por isto, apresentamos a Emenda nº 12 ao final deste parecer.

Não nos parece adequado tratar, neste projeto de lei, da valorização
dos profissionais da educação, uma vez que, por um lado, lei estadual
não pode criar obrigação para os Municípios e para os particulares.
Por isto, apresentamos a Emenda nº 13 na conclusão deste parecer.
Ademais, a matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Por fim, não se pode, por meio de lei, estabelecer prazo para o
Poder Executivo remeter a esta Casa proposições legislativas, sob
pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Sendo assim,
apresentamos a Emenda nº 14 ao final deste parecer.

Da proposição anexada
O Projeto de Lei nº 704/2007, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.619/2006, o qual dispõe sobre a educação especial
no sistema estadual de ensino, não apresenta vício que comprometa
sua tramitação nesta Casa. Entretanto, deixamos para a comissão de
mérito a avaliação da conveniência de incorporá-la ao projeto em
exame.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 617/2007 com as
Emendas nºs 1 a 14, que apresentamos a seguir.

Emenda nº 1
Suprima-se o Capítulo II do Título V.

Emenda nº 2
Suprima-se o Capítulo III do Título V.

Emenda nº 3
Substitua-se, no inciso X do art. 2º, a expressão “dos ensinos

público e privado” por “do ensino público”.
Emenda nº 4

Suprima-se, no “caput” do art. 3º, a expressão “e médio”.
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Emenda nº 5
Suprima-se o § 2º do art. 3º.

Emenda nº 6
Dê-se ao inciso VI do art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, como prioridade, o

ensino médio.”.
Emenda nº 7

Dê-se ao § 4º do art. 18 a seguinte redação:
“Art. 18 - (...)
§ 4º - O Município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação

apresentará, no prazo de um ano, o Plano Municipal de Educação à
Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de
Educação.”.

Emenda nº 8
Suprimam-se as alíneas “a” e “b” do inciso V do art. 9º.

Emenda nº 9
Suprima-se o art. 32.

Emenda nº 10
Suprima-se o Capítulo II do Título VI.

Emenda nº 11
Suprima-se o parágrafo único do art. 76.

Emenda nº 12
Suprima-se o art. 77.

Emenda nº 13
Suprima-se o Título IX.

Emenda nº 14
Suprima-se o art. 123.

Emenda nº 15
Dê-se ao art. 65 do projeto a seguinte redação:
“Art. 65 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui

disciplina dos normais das escolas públicas de ensino fundamental,
conforme disposto na Lei Estadual nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005,
que dispõe sobre o ensino religioso na rede estadual de ensino.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito
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Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 637/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em análise, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 23/2003, feito a pedido do Deputado Dinis Pinheiro, dispõe
sobre a distribuição de parcela da receita do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - pertencente aos Municípios.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela foi apreciada na Comissão de Constituição e

Justiça quando do trâmite do Projeto de Lei nº 23/2003, arquivado em
virtude do término da legislatura.

Conforme consta na justificação do projeto, pretende-se alterar a
legislação estadual relativa à quota-parte do ICMS pertencente aos
Municípios, o que foi objeto de inúmeros debates em audiências
públicas e reuniões, com o objetivo de atender o clamor de Chefes do
Poder Executivo Municipal.

Esta, a propósito, tem sido a tônica da discussão capitaneada pelo
Governador do Estado, que tem buscado a reunião de forças junto
aos membros deste parlamento para a instituição de um novo pacto
federativo.

Este relator, em recente pronunciamento da tribuna desta Casa
Legislativa, enfatizou a necessidade de renovação do credo de que a
Federação é o único meio de sustentação da unidade do País,
fragilizado pela ação perversa e concentradora da União, o que traz
como resultado uma sobrecarga dos Estados e Municípios.

O drama vivenciado pelas unidades da Federação e,
particularmente, pelos Municípios de menor renda está a impor uma
melhor distribuição dos recursos arrecadados pela administração
pública federal.
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A Assembléia Legislativa não pode furtar-se a essa discussão,
devendo contribuir, com o seu trabalho, para uma melhor distribuição
da renda tributária oriunda do ICMS, que é um imposto instituído pelos
Estados membros e pelo Distrito Federal, nos termos do que dispõe o
art. 155, II, da Constituição da República.

O produto proveniente da arrecadação do mencionado tributo é
dividido entre o Estado e os Municípios, obedecendo aos critérios
estabelecidos no art. 158, IV, da Carta Federal, pertencendo a estes
25% da receita, que são distribuídos na seguinte proporção: três
quartos, no mínimo, pertencem aos Municípios, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na
prestação de serviços, realizados nos respectivos territórios; o quarto
remanescente deve ser distribuído conforme dispuser lei estadual. Foi
editada por esta Casa a Lei nº 13.803, de 27/12/2000, que dispõe
sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos Municípios, a qual se tornou conhecida
como Lei Robin Hood.

Constata-se, sem nenhuma controvérsia, a prerrogativa da
Assembléia Legislativa para dispor sobre a matéria, em consonância
com o disposto no art. 61, III, da Constituição do Estado.

Não existe, no caso, vedação a que se instaure o processo
legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que o conteúdo da
proposição não se insere entre as matérias constantes no art. 66 da
Carta mineira, que arrola as propostas de iniciativa privativa da Mesa
da Assembléia, do Tribunal de Contas, do Governador do Estado e do
Tribunal de Justiça.

Deve ser enfatizado, por último, que esta Comissão restringe a
avaliação do projeto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, e
a proposta será exaustivamente analisada, quanto ao mérito, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento
oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 637/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito
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Alves - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 678/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 678/2007
institui o passe escolar nos transportes coletivos intermunicipais do
Estado e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria 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 epígrafe, conforme seu art. 1º, concede ao estudante

regularmente matriculado em estabelecimento de ensino público,
oficialmente reconhecido, o desconto de cinqüenta por cento no valor
da tarifa vigente dos transportes coletivos intermunicipais no Estado.

Nos termos do parágrafo único do citado artigo, “o beneficiário
comprovará sua condição de estudante mediante a apresentação de
carteira de identidade estudantil confeccionada pelas entidades
representativas estudantis pela instituição de ensino”.

O art. 2º traz o conceito de transporte coletivo intermunicipal,
referente aos ônibus de linhas intermunicipais que ficam sob a
jurisdição do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG. Tal conceito é desnecessário, uma vez que
já é por demais conhecido, possuindo sentido unívoco.

Consoante o art. 3º da proposta, as empresas concessionárias do
transporte coletivo intermunicipal podem utilizar as seguintes fontes de
recursos: dotação orçamentária destinada pelo Estado, dotação
orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social - Feas,
adaptação das planilhas de cálculo tarifário, publicidade veiculada nos
veículos de transporte coletivo intermunicipal.

O dispositivo objetiva cumprir o disposto no art. 35 da Lei nº 9.074,
de 7/7/98, segundo o qual “a estipulação de novos benefícios tarifários
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pelo poder concedente fica condicionada à previsão, em lei, da origem
dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do
concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato”. Em se tratando de redução de
tarifa de serviços públicos desempenhados por terceiros mediante
concessão, é preciso manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato entre concedente e concessionária, que poderá ocorrer de
duas formas: ou o poder público repassa recursos públicos à
concessionária ou eleva-se o valor da tarifa para os demais usuários,
de forma a compensar o benefício tarifário. As duas opções aparecem
no projeto.

No entanto, a Comissão de Transporte, à época da tramitação do
Projeto de Lei nº 1.096/2003, de conteúdo similar ao que ora se
examina, afirmou, em seu parecer, que as fontes de recursos
baseadas em dotações orçamentárias do Estado são insuficientes,
devendo ser apresentada, nesse caso, alternativa de compensação da
despesa criada. Disse, ainda, que as dotações oriundas do Fundo
Estadual de Assistência Social não se prestam ao custeio do passe
escolar e que os recursos advindos da publicidade nos veículos de
transporte não podem ser utilizados, tendo em vista que toda a
arrecadação é destinada ao Funtrans. Finalmente, lembrou que a
adaptação das planilhas de cálculo, conforme pretendido, significa o
repasse dos encargos para os usuários pagantes, onerando
demasiadamente a tarifa.

A Comissão de Educação, ao examinar o citado projeto, entendeu
que pretender oferecer o passe indistintamente a todos os alunos
matriculados em escolas públicas de todos os níveis de ensino é
medida que vai além das atribuições constitucionais do Estado no
setor educacional. Conforme lembrou, a Lei nº 9.394, de 1996,
estabelece como dever do Estado e dos Municípios assumir o
transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes, ou seja, dos
alunos matriculados nos níveis da educação básica sob a
responsabilidade dos citados entes federados. Ademais, ressaltou
que, com relação à competência do Estado, a norma citada dirige-se
tão-somente ao transporte dos alunos da rede estadual para as
escolas, sendo que a proposta examinada é bastante ampla,



1250

permitindo que, numa viagem a passeio, o estudante da escola
pública dos ensinos fundamental, médio ou superior não pague o valor
integral da passagem.

O projeto em apreciação contraria o princípio da razoabilidade, não
se justificando conferir um tratamento diverso aos alunos, nos termos
propostos. Lembramos que proposta similar recebeu pareceres
desfavoráveis das Comissões de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Além disso, o parágrafo único do art. 3º traz regra desnecessária, já
contemplada no inciso I do “caput”, ao dizer que, conforme
disponibilidade orçamentária, o Poder Executivo destinará recursos
específicos ao passe escolar no transporte coletivo intermunicipal.

O art. 4º da proposta prevê que, no edital de licitação e nos
contratos para concessão de exploração de linha de transporte
coletivo intermunicipal, constará a obrigatoriedade do passe escolar,
regra que não traz nada de novo também.

Finalmente, o art. 5º determina que o Poder Executivo
regulamentará a lei no prazo de sessenta dias da data de sua
publicação. A regra afronta o princípio da independência dos Poderes,
razão pela qual também não pode prosperar.

Quanto à idéia central do projeto, cabe dizer que as medidas
legislativas que visam a favorecer determinadas pessoas em virtude
de circunstâncias especiais que apresentam, como o projeto de lei em
exame, inserem-se na discussão sobre a forma de aplicação do
princípio da igualdade. Para se praticar a isonomia, é preciso
conhecer as diferenças existentes. Muitas vezes, torna-se necessário
conferir tratamento diferenciado a determinado grupo social que
apresenta alguma condição especial, devendo-se manter correlação
lógica com o benefício almejado, o que, todavia, não ocorre no caso
em exame.

A propósito, conforme manifestou esta Comissão quando da
tramitação do Projeto de Lei nº 1.642/2001, que pretendia conceder
passe livre aos estudantes, “a situação específica dos deficientes
físicos justifica exigir que nos prédios públicos sejam adotados
equipamentos especiais que facilitem seu acesso a esses prédios. Há,
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nesse caso, uma correlação lógica entre a especificidade do grupo e o
benefício, que não se evidencia, contudo, na pretensão de assegurar
a gratuidade de acesso do deficiente a determinados lugares, como se
propunha no Projeto de Lei nº 1.333, de 2000, sobre o qual esta
Comissão emitiu parecer pela inconstitucionalidade. Não
vislumbramos esta necessária correlação lógica entre a condição de
estudante e o benefício tarifário no transporte público coletivo
intermunicipal que se pretende instituir por meio do projeto em
exame”.

Observa-se, por derradeiro, que a própria idéia núcleo da proposta
já fora, em outra ocasião, reputada antijurídica pela Comissão de
Constituição e Justiça desta Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 678/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio 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 934/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 29/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o Projeto de Lei nº 934/2007, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Desterro de Entre Rios os imóveis
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 934/2007 tem como objetivo conceder

autorização legislativa ao Executivo para transferência de bens
públicos do Estado para Município, constituídos de terrenos rurais
com áreas de 2.000,00m² e 10.000,00m², ambos situados no Distrito
de São Sebastião do Gil, Município de Desterro de Entre Rios. Os
imóveis abrigaram por algum tempo a sede das Escolas Estaduais
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Vicente Vaz Diniz e Maria Bárbara Magalhães, que foram desativadas.
A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do

inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitações e contratos da administração pública, que reforça tal
exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Dessa forma, informa o autor do projeto que a área de 2.000,00m²
destina-se a implantação de uma escola técnica agrícola e o imóvel de
10.000,00m² poderá ser alienado, após autorização por lei municipal,
e os recursos, investidos na construção da referida escola. Tais
finalidades, condicionantes da doação, estão formalizadas no
parágrafo único do art. 1º do projeto, o que vem atender ao interesse
da coletividade.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, neste caso,
está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno dos
imóveis ao patrimônio da entidade doadora se, após o termo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes
tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 934/2007.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e Reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 929/2007; discurso do Deputado Sargento
Rodrigues; apresentação das Emendas nºs 1 a 3; encerramento da
discussão; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 1;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; leitura e
votação da Emenda nº 2; rejeição; ratificação da rejeição; questão de
ordem; leitura e votação da Emenda nº 3; rejeição; verificação de
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ordem - Encerramento.
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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 -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo  Corrêa  - 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
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Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza  Cruz -  Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h8min, 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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

e 20 minutos para aguardar sejam preenchidos os pressupostos
processuais para a apreciação do Projeto de Lei nº 929/2007. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

929/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a concessão
de reajuste nos valores do vencimento básico e remuneração básica
das categorias que menciona. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Sras. Deputadas, ontem tivemos a oportunidade de ocupar o
microfone desta Casa durante a discussão e o encaminhamento de
votação das matérias. Tive a infelicidade de não ter sido
compreendido no que tange ao acolhimento da Emenda n° 2. A
Emenda n° 2 havia sido acatada no Projeto de Lei n°  929, que trata do
reajuste dos servidores da segurança pública. Nesse projeto,
havíamos avançado, com a referida emenda, conseguindo que as
parcelas, previstas para o mês de setembro de 2009, setembro de
2008 e setembro de 2007, fossem trazidas para o mês de maio. A
emenda foi aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, pela Comissão de Segurança Pública, da qual sou
Presidente e fui relator, e pela Comissão de Administração Pública.
Para nossa surpresa, o Plenário rejeitou a Emenda nº 2, bem como as
outras emendas que trouxemos à discussão. Quando propusemos
essa emenda, era nosso entendimento que, além da insatisfação com
relação ao reajuste salarial da ordem de 33% em três parcelas de
10%, uma incidindo sobre a outra, havia, também, insatisfação quanto
ao prazo. E o servidor da segurança pública, ao receber esse anúncio,
entendeu que, naquele momento, não havia reajuste algum, já que a
primeira parcela seria paga no mês de outubro. Entendemos que não
seria justo que o projeto continuasse em sua forma original.

Apesar de toda a resistência do Poder Executivo em ceder a essa
matéria, venho à tribuna para suscitar o debate, uma reflexão maior
quanto ao salário dos servidores públicos. Estamos vivendo um
período difícil. É preciso que haja sensibilidade dos Promotores, dos
Deputados, do Poder Executivo, dos Juízes, dos Desembargadores,
dos Conselheiros do Tribunal de Contas e dos Secretários para com
essa questão. Disse isso, há pouco, na Comissão de Administração
Pública. Fiz aqui, ontem, um documento em que resgatamos o
preceito constitucional e o porquê de estarmos defendendo uma das
emendas que trata do adicional por atividade de risco, mais conhecido
por periculosidade. O art. 7º da Constituição da República diz o
seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei;...”. O projeto de lei está tramitando. Acabamos de
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apresentar novamente uma emenda na Comissão de Administração
Pública. Tivemos um parecer contrário. Fizemos questão de
reapresentá-la em Plenário novamente. Os Deputados estão
perguntando o porquê de tanta insistência nessa matéria. Disse,
ontem, na Comissão de Administração Pública, que iria vigiar o projeto
“pari passu”, que iria acompanhar a sua tramitação e não iria cansar
de dizer aos Deputados que, de janeiro de 2003 a abril de 2007,
tivemos 118 mortos no exercício da atividade ou em razão do seu
trabalho. É uma categoria que deve ser tratada de forma diferenciada
quanto a esse assunto que estamos tratando, que é a defesa do
adicional de periculosidade. Não há nenhuma categoria de profissional
que tenha tantas perdas quanto os servidores da segurança. Então,
os policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários estão
morrendo. Estamos aqui para cobrar. Tive oportunidade, em se
tratando dessa matéria, de entregar ao Governador, em abril do ano
passado, este ofício, que faço a leitura de seu primeiro parágrafo: “Sr.
Governador, com os cumprimentos dos Deputados subscritos, venho
à presença de V. Exa. solicitar o envio ao Poder Legislativo de projeto
de lei que institui adicional pela atividade de risco aos servidores da
segurança pública de Minas Gerais, pelos motivos que passamos a
expor.”. Os motivos são conhecidos. V. Exas. assinaram comigo esse
ofício. Faço questão de destacar que toda a Oposição assinou o
documento, por entender que é justo, que é o reconhecimento de um
direito previsto na Constituição Federal. O que estamos
encaminhando, na manhã de hoje, é o pedido de que o Governador
reconheça, de fato, esse direito, e envie a esta Casa um projeto
regulamentando a matéria. Se o entendimento do Plenário é que a
matéria tem livre iniciativa, que ele envie ao Poder Legislativo a
regulamentação dessa matéria. Entregamos esse documento ao
Governador, em abril do ano passado, assinado por 76 Deputados.

Fizeram esse pedido ao Governador, porque o entendimento do
conjunto dos Deputados foi que realmente não podíamos deixar que
continuassem morrendo policiais civis, Bombeiros e Militares e
Agentes Penitenciários, ou seja, as quatro categorias que compõem o
serviço da segurança pública em Minas Gerais, e que devia haver um
preceito constitucional que fizesse a previsão do pagamento. Ainda
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quero trazer ao conhecimento de V. Exas. que o Governador, para
fundamentar o Projeto de Lei Complementar nº 20 de sua autoria, que
trata da aposentadoria dos policiais civis e foi enviado a esta Casa no
final do mês passado... O “caput” do artigo do Projeto de Lei
Complementar nº 20 diz o seguinte: “Art. 1º - O exercício de cargo de
natureza estritamente policial é considerado atividade de risco, por
sujeitar-se a condições especiais de trabalho para fins do disposto no
inciso II, § 4º, do art. 40 da Constituição da República”. O próprio
Governador reconhece, quando encaminha o Projeto de Lei
complementar nº 20, que a atividade é perigosa.

Fizemos, Sr. Presidente, uma emenda que traduz, na mesma linha
de pensamento, o que o Governador quis dizer, quando enviou o
Projeto de Lei Complementar nº 20. A emenda que apresentamos e
está agora em Plenário diz o seguinte: “As atividades de militar
estadual, policial civil, Agente de Segurança Penitenciário e Agente
Sócio-Educativo são consideradas de risco por sujeitarem-se às
condições especiais de trabalho, nos termos do disposto no inciso
XXII do art. 7º da Constituição da República”. Portanto, Sr. Presidente,
não apresentamos nada que possa ser rejeitado por este Plenário
com a alegação de ser inconstitucional, porque a emenda está
amarrada ao inciso XXIII do art. 7º da Constituição da República.

Não há vício da iniciativa, porque emendamos um projeto de autoria
do Governador. Não há de falar em impacto financeiro, porque não
descrevemos aqui nenhum percentual, mas remetemos isso ao
Governador a fim de que a matéria seja regulamentada por meio de
decreto. Então, por mais que os Deputados queiram fazer
encaminhamentos contrários a essa emenda, dizendo que é
inconstitucional, quero dizer que, primeiro, ela está amarrada ao texto
da Constituição e, segundo, não traz impacto financeiro. Quem
definirá se haverá impacto financeiro e o valor a ser estabelecido será
o Governador. Portanto, essa foi a forma encontrada por nós para não
haver aqui um parecer contrário deste Plenário a essa matéria.

Apresentamos ainda, Sr. Presidente, já que há uma insistência em
dizer que não é justo, correto e - diria - até humano tratarmos de
salários... De certa forma, fui, aliás, um pouco mal interpretado pelo
meu ilustre companheiro Deputado Domingos Sávio, quando disse, há
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pouco, na Comissão de Administração Pública - e disse a ele que
repetiria isso aqui da tribuna -, que os Deputados e Deputadas
precisam parar para uma reflexão.

Quando o Ministério Público manda para cá um projeto de ajuste
salarial, a Casa aprova e ninguém faz questionamentos. A iniciativa é
do Ministério Público? É do Ministério Público. O valor colocado no
projeto é do Ministério Público? É do Ministério Público. Quando o
Judiciário envia para cá projeto que trata do seu reajuste salarial, esta
Casa também o aprova sem questionar. Quando o Tribunal de Contas
também faz isso, da mesma forma o projeto é aprovado. Quanto a
dizer que a Constituição da República dá a eles essa condição, já
estamos cansados de saber da previsão do art. 37 da Constituição da
República. Infelizmente, da forma que as coisas acontecem, debates
são suscitados, e é neles e nessa reflexão que queremos chamar a
atenção dos Deputados. Não é justo que o Ministério Público tenha
reajustes em uma única parcela. Não é justo que o Judiciário tenha
reajustes em uma única parcela. Não é justo que o Tribunal de Contas
tenha reajuste em uma única parcela. E ninguém questiona isso.

Por que devemos questionar? Já disse isso da tribuna no dia 20 de
março e vou repetir: infelizmente, há uma casta no serviço público
formada por agentes políticos. É justo defendermos um adicional de
periculosidade de 20% para um soldado da PM ou um bombeiro
militar e para um agente da Polícia Civil, cujo piso salarial é de
R$1.333,90. Esse reajuste, essa periculosidade acrescentará
R$266,00 no seu contra-cheque, o que para ele é significativo,
enquanto que, para um Promotor de Justiça, há um projeto tramitando
nesta Casa que prevê o pagamento - pasmem, Srs. Deputados - de
15% no salário, cujo inicial de carreira corresponde a R$19.000,00.
Pergunto: é justo, é moral concedermos 15% para o Ministério
Público, sob a alegação de exercer atividades extraordinárias e
plantões no final de semana?

Vejamos, Sras. e Srs. Deputados, que o policial, o agente de
segurança pública não tem sábado, não tem domingo, não tem
feriado; certamente não faz esse tipo de distinção no seu dia-a-dia.
Mas o Ministério Público quer 15%. Se vocês estão achando que não
é verdade, basta ler o Projeto de Lei Complementar nº 17. Faço uma
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pergunta: é justo concedermos 15%? Vamos aprová-lo, caladinhos,
nesta Casa, sem questionar? Pode ser legal, mas é imoral.

Da mesma forma, é imoral conceder reajustes aos agentes políticos
em uma única parcela, e não concedê-los para os servidores da
segurança pública. Quanto a esse debate, não adianta querermos
fazer como os avestruzes, precisamos trazê-lo à tribuna. É a
Assembléia que aprova as leis. Ela recebe o projeto, que não é de sua
iniciativa, mas é ela que faz o debate; é ela que fiscaliza; é ela que
medeia. Então, precisamos acordar para fazer essa reflexão: é justo
um Promotor, um Juiz ganhar R$19.000,00, ao passo que o soldado,
que está morrendo nas ruas, ganha R$1.333,90? E olha que nem
conseguimos aprovar o adicional de periculosidade.

Vejam bem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que 118 servidores,
de janeiro de 2007 até agora, faleceram em serviço. Desconheço a
categoria de servidores públicos ou da iniciativa privada que mostre
tantas mortes em seu cotidiano. Isso tem sido rotina, mesmo assim o
servidor não recebe gratificação por atividade de risco.

Portanto, apresentamos aqui uma outra emenda. Entendemos que,
se podemos conceder o reajuste de uma só vez para o Ministério
Público e para o Judiciário, por que não concedê-lo de uma vez só
também para os servidores da segurança pública?

Apresentamos ainda outra emenda que retrata a posição do
Governador. Ele disse que o reajuste é de 33,1%, nem um centavo a
mais, sobre os vencimentos dos servidores da segurança pública.
Então, apresentamos uma emenda com o percentual de 33,1% de
uma só vez, para que possamos fazer como fizemos para o Ministério
Público. Alguns Deputados podem questionar-me dizendo que o
Ministério Público tem autonomia para tratar dessa matéria; que o
Judiciário tem autonomia; que o Tribunal de Contas tem autonomia.
Sim, todos têm autonomia, a Assembléia também tem. Mas não
podemos esquecer que o cofre público é o mesmo, a receita é a
mesma.

O Poder Executivo distribui constitucionalmente a receita, que sai de
uma única fonte arrecadadora. A fonte de arrecadação do Estado é
única. O Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas não
estão separados do Estado. O Estado é um só; a fonte arrecadadora é
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uma só. Então, por que devemos parcelar o reajuste dos servidores
da segurança pública?

Volto a insistir em que o Projeto de Lei Complementar nº 17, do
Ministério Público, que trata de 15% de gratificação para serviços
extraordinários e plantões de fim-de-semana, está nesta Casa para
ser votado.

E nós não temos a coragem de aprovar uma emenda para tratar do
adicional por atividade de risco. Precisa dizer que essa profissão é de
risco? Afinal de contas, entreguei uma relação com o nome dos 118
servidores mortos. Faço esse debate, chamo a essa reflexão para que
os Deputados entendam a gravidade do problema. Não adianta
esconder e fingir que isso não está acontecendo, porque foi esta Casa
que votou os reajustes do Ministério Público, do Tribunal de Contas,
do Judiciário. E, por mais que o Deputado venha ocupar esta tribuna e
dizer que eles têm autonomia, o cofre é o mesmo, o dinheiro é
público. Então, é imoral.

Acompanhei o pronunciamento do Deputado Federal José Carlos
Aleluia, referindo-se ao Presidente da Casa à época, Deputado Aldo
Rebelo. Dizia ele que se a opinião pública diz que o salário de
R$24.500,00 é imoral para o Deputado Federal e para o Senador da
República, também é imoral para o Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Se não suscitarmos esse debate, quem o fará? É esta Casa
que recebe os projetos de lei. É esta Casa que faz as discussões nas
Comissões, que faz as discussões aqui no Plenário, da forma como
estou encaminhando. Então, não é justo votarmos o Projeto de Lei nº
929, do Governador, na forma original. Temos certeza de que muitos
Deputados gostariam de votar essa matéria, aperfeiçoando-a. Então,
está na hora de refletirmos. Está na hora do debate. Tenho a certeza
de que amanhã chegarão projetos dos outros poderes e órgãos, e
quero acompanhá-los. Estarei nesta tribuna para lembrar aos Srs.
Deputados e às Sras. Deputadas que esses projetos do Ministério
Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas, que quer estipular o
reajuste de uma só vez, devem ser melhor analisados, devem ser
pensados. Essa discussão tem de ser feita, porque lá fora o servidor
está questionando: “Por que para nós tem de parcelar? Por que para o
Promotor, para o Juiz, para o Conselheiro do Tribunal e até mesmo
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para o Deputado não haverá parcelamento?”. Essa é a questão que
deve ser colocada.

Sr. Presidente, em que pese todo o lado técnico das emendas que
apresentamos, dizendo que a emenda é inconstitucional, que esbarra
no vício de iniciativa, não o é. Ela foi feita obedecendo ao princípio
constitucional. Primeiro, a revisão geral anual. Então, temos de ter
data-base, conforme manda a Constituição. O art. 7º, inciso XXIII,
trata do adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, temos de ter o
adicional por atividade de risco. E se aos agentes políticos ou à casta
do serviço público é concedido reajuste em uma única parcela, por
que não conceder uma única parcela? Essa é a questão que tem de
ser suscitada. Não adianta o Deputado vir à tribuna dizer que os
outros Poderes e órgãos têm independência para tratar da matéria,
porque é nesta Casa que as matérias tramitam. Não adianta, porque o
cofre é o mesmo. Não tem cofre público no Ministério Público, não tem
no Judiciário, não tem no Tribunal de Contas e não tem nesta Casa. A
única fonte arrecadadora é o Executivo. Portanto, em que pese a
Constituição da República estabelecer que o salário do
Desembargador, do Procurador, do Conselheiro do Tribunal de
Contas está vinculado a uma determinação constitucional, o cofre é o
mesmo. Não significa que tem de ser dado também de uma vez só.
Não significa que tem de ser dado segundo o critério e a avaliação de
cada Poder.

Tem que obedecer ao princípio da igualdade, da razoabilidade,
porque é o que está previsto na Constituição da República. E
obedecer à publicidade, à transparência, que são os princípios
previstos no art. 7º da Constituição da República. Não tem poder
acima desses princípios.

Portanto, Sr. Presidente, faço esse encaminhamento dizendo que
sou favorável à aprovação do projeto com as emendas por nós
apresentadas.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, renumerando-se os
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subseqüentes:
“Art. ... - Fica concedido reajuste de 33,1% (trinta e três inteiros e um
décimo) em parcela única para as categorias de servidores de que
trata esta lei.”.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica instituído o dia 1º de junho como data-base para as
categorias de servidores de que trata esta lei.”.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, renumerando-se os

subseqüentes:
“Art. ... - As atividades de militar estadual, policial civil, de agente de

segurança penitenciário e socioeducativo são consideradas de risco,
por sujeitarem-se a condições especiais de trabalho, nos termos do
disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará o direito previsto
no “caput” deste artigo no prazo de noventa dias.”.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda visa reconhecer as condições especiais

de trabalho com exercício da atividade de risco pelos servidores da
área de segurança pública, policiais militares, bombeiro militares,
policiais civis, agentes de segurança penitenciários e agentes
socioeducativos.

Tal medida visa tornar efetiva a regra presente no inciso XXIII do art.
7º da Constituição da República, que dispõe sobre o adicional
remuneratório para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
autorizando o Poder Executivo a regulamentar o direito, a partir da
vigência da lei.

Esta proposta de emenda visa adaptar a legislação à possibilidade
de o próprio Estado reconhecer o caráter diferenciado das funções
dos servidores da classe de segurança pública, por desempenharem
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atividades perigosas.
Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação do disposto no

art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que trata da aposentadoria
especial de servidores públicos que exercem atividades de risco.
Entre essas atividades, sem sombra de dúvida, enquadra-se a
exercida pelos funcionários policiais.

Sendo dessa forma, por se tratar de questão de justiça, conto com o
apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

ACORDO DE LÍDERES
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais:
A maioria dos Líderes que este subscrevem acordam que seja

apresentada emenda do Deputado Sargento Rodrigues ao Projeto de
Lei nº 929/2007, em 2º turno.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro - Gustavo Corrêa - Agostinho Patrús Filho -

Sebastião Helvécio - Domingos Sávio - Mauri Torres.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
3 emendas do Deputado Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 1
a 3, sendo esta última apoiada pela maioria dos membros do Colégio
de Líderes, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, serão votadas independentemente de parecer. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o
Projeto de Lei nº 929/2007 seja apreciado pelo processo nominal. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 35
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Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emendas.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que fosse feita a leitura

das emendas, uma a uma, antes de cada votação.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura de cada emenda antes de sua votação.
O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Lê a Emenda nº 1,

publicada nesta edição.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 3 Deputados. Votaram “não” 46

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 1. Com
a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da Emenda nº
2.
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O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 2, publicada nesta edição.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 46

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 2.
Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, após a leitura da
Emenda nº 3, gostaria de saber se a emenda está destacada ou não.

O Sr. Presidente - A emenda está sendo votada separadamente
porque houve parecer, mas não houve pedido de destaque. A emenda
não está destacada. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
leitura da Emenda nº 3.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 3, publicada nesta edição.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 47

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 929/2007 na sua
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forma original. À Comissão de Redação.
Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, sinto que cumpri o meu dever de tentar, a todo instante,
desde o primeiro momento em que o projeto iniciou sua tramitação
nesta Casa, uma negociação com o governo e sensibilizar os
Deputados a acolherem as emendas.

Inicialmente, a Emenda nº 2 foi acolhida pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e
de Administração Pública, no parecer para 1º turno. Ontem, à noite,
quando da votação em Plenário, a emenda foi derrotada, em que pese
ter sido avaliada pelas três Comissões, que votaram favoravelmente.

No tocante às demais emendas que apresentamos hoje na
Comissão de Administração Pública, fiz questão de trazer três delas
ao Plenário, para que o policial militar, o Bombeiro Militar, o policial
civil e o Agente Penitenciário entendessem o processo político e o
processo de votação nesta Casa.

Apesar de ter feito apelos durante a discussão do projeto e de ter
esclarecido às demais categorias dos outros poderes a forma como é
dado reajuste salarial aos membros dos Poderes, nosso entendimento
é de que, naquele momento, não houve a devida sensibilidade para
com os servidores da segurança pública.

Disse aqui que o fato de apresentarmos emendas era principalmente
para provocar o debate entre os Deputados. Não é justo nem correto
que os servidores da segurança pública continuem a morrer enquanto
trabalham e não tenham o direito de receber adicional por atividade
perigosa, conforme estabelece o inciso XXIII do art. 7º da Constituição
da República.

Isso não é justo porque a Constituição da República, em seu art. 37,
inciso X, prevê a revisão geral anual como forma de reajuste salarial.
Apresentamos uma emenda, que previa como data-base o dia 1º de
maio, que foi derrotada ontem, e outra que previa o dia 1º de junho,
derrotada hoje.

Não é justo continuarmos a aprovar nesta Casa mensagens do
Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas, que
concedem reajuste salarial aos agentes políticos, a casta do serviço
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público, sendo dado de forma integral e, quando diz respeito aos
servidores, há necessidade de parcelamento. Por isso, apresentamos
uma emenda, de modo que o reajuste de 33,1% dado pelo
Governador fosse concedido também aos servidores da segurança
pública. Essa emenda também foi derrotada em Plenário.

Quero dizer, especialmente aos servidores da segurança pública, a
cada Agente Penitenciário, Bombeiro Militar, policial militar e policial
civil do Estado que a nossa luta não pára no momento em que essas
emendas foram derrotadas, porque o processo político é constante. A
luta tem de ser constante.

Deixo claro que aqui já tive várias conquistas, como o adicional do
abono fardamento; o adicional trintenário à emenda à Constituição, de
minha autoria; a Lei nº 13.962, que trata da pensão integral das
viúvas, de minha autoria; a Lei Complementar nº 74, que trouxe a
promoção dos Cabos e dos Soldados; e mais recentemente a Lei
Complementar nº 95, em que fui relator do projeto que reorganizou a
promoção dos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros. Foram
beneficiados 12 mil policiais e bombeiros militares, pois obtiveram a
promoção, fruto de gestão política e de negociação com o governo,
com o Líder de Governo e com o Presidente desta Casa, que nos
auxiliou. Houve também a promoção dos policias civis: 793
carcereiros foram promovidos a Agentes de Polícia. Isso foi fruto da
Lei Complementar nº 84, fui relator do projeto que promoveu mais de
3 mil Agentes de Polícia das Classes I, II, III e Especial. São lutas,
debates e propostas defendidos por nós nesta Casa e que devem ser
lembradas num processo contínuo de luta, que não cessará.

Um pouco mais adiante apreciaremos a Emenda à Constituição nº 3,
de minha autoria, que trata da aposentadoria dos policiais civis, já que
a emenda de iniciativa do Governador foi anexada à emenda de
autoria deste Deputado. Portanto, apreciaremos a emenda à
Constituição que trata da aposentadoria dos policiais civis aos 30 anos
de serviço. Segundo o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, a
previsão é que o Plenário aprecie a emenda nos próximos 60 dias.

Faço esse desabafo e deixo a mensagem de que teremos outras
batalhas para os servidores da segurança pública. Ainda temos que
conquistar, neste governo, e sei que conseguiremos, o adicional
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periculosidade. Não foi desta vez, mas o conquistaremos.
Ainda temos que conquistar a definição da carga horária de trabalho

para os policiais militares e bombeiros, que ainda não foi definida, e os
25 dias úteis de férias, que já é um direito de todo o restante do
funcionalismo público civil, à exceção dos policiais e dos bombeiros
militares. Temos que definir os direitos que as outras categorias
possuem e os servidores da segurança pública ainda não. Estaremos
buscando junto ao Governador Aécio Neves e ao Secretário de
Governo, Danilo de Castro, por meio do Líder de governo, as
negociações para trazermos essas conquistas para a classe.

Disse que utilizaria tudo que fosse possível no Regimento Interno.
Hoje fizemos a verificação de votação para conhecer quantos votos
foram a favor e quantos foram contra. Utilizamos tudo o que o
Regimento permitia. Persistiremos na luta. Todas as conquistas que
conseguimos para os servidores da segurança pública foram obtidas
com muita luta.

Agradeço a V. Exa. pela paciência. Nossa luta continua em defesa
dos servidores da segurança pública. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento

de plano da reunião. Estou inscrito para discutir o projeto seguinte,
mas não há número de Deputados para continuarmos os trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de hoje, às
20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e Ruy Muniz, membros da Comissão de Direitos
Humanos; o Deputado Ruy Muniz (substituindo este ao Deputado
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Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM), membro da
Comissão de Segurança Pública. 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 é
subscrita pelos membros das Comissões presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o
desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado, ocorrido nos
anos de 2005 a 2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião,
para ouvir a Sra. Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida; o Sr. Wagner Pinto
de Souza, Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida; a Sra.
Ângela Fábero, Promotora de Justiça da Infância e Juventude,
representando o Sr. Lucas Rolla, Promotor de Justiça e Coordenador
da Promotoria de Infância e Juventude; o Sr. Benoni Prates Beltrão e
a Sra. Cléia Maria da Conceição Santos, pais de criança
desaparecida; as Sras. Simone Helena Rodrigues e Vânia Froes,
mães de pessoas desaparecidas; e Wanda Nogueira Miranda, irmã de
adulto desaparecido, 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. O Deputado
Ruy Muniz se ausenta da reunião. A Presidência registra a presença
do Deputado Sargento Rodrigues e, 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.
Comparecem na reunião os Deputados Luiz Tadeu Leite e Leonardo
Moreira. 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, Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite e
Leonardo Moreira em que solicitam seja enviado ofício à Delegada
Titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, pedindo
remessa às Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública
de relato sobre o andamento dos 42 inquéritos de desaparecimento de
mulheres ocorridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/4/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, 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 42, 156, 208 e 246/2007
(Deputada Gláucia Brandão); 256, 277 e 282/2007 (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
42/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 156, 208 e 246/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); 256, 277 e 282/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Gilberto Abramo.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O
ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL,

DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 2/5/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Célio Moreira, Vanderlei
Miranda e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a
estabelecer dia e horário das reuniões ordinárias da Comissão. A
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Walter Tosta para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Célio Moreira e para Vice-Presidente o
Deputado Vanderlei Miranda, ambos com quatro votos. Na condição
de Presidente “ad hoc”, a Deputada Maria Lúcia Mendonça convida
para tomar assento à mesa o Deputado Célio Moreira e o empossa no
cargo de Presidente. Este, por sua vez, empossa o Vice-Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda. Em seguida, a Presidência designa
como relatora a Deputada Maria Lúcia Mendonça. Por consenso dos
membros, fica decidido que a comissão se reunirá ordinariamente
todas as terças-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Walter Tosta.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/5/2007

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 8/2007 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes), e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 437/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Padre João em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão para discutir o Projeto de Lei
nº 409/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
subvenção econômica ao prêmio do seguro rural. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Minas Novas, 8 de maio de 2007.
Padre João, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007
Às 8h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Leonardo 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 apreciar a matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 423, 462 e
463/2007. 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 Gustavo Valadares, em que solicita
seja convidado o Comandante-Geral da Polícia Militar para prestar
explicações a esta Comissão sobre a atuação da Polícia Militar e os
fatos ocorridos na partida final do Campeonato Mineiro 2007,
realizada no dia 6 de maio, entre as equipes do Cruzeiro Esporte
Clube e Clube Atlético Mineiro, no Estádio do Mineirão; Délio
Malheiros, em que pede seja enviado ofício ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil, solitando-lhes informações
sobre quais providências e procedimentos estão sendo adotados
pelas duas corporações para coibir a violência e o aumento da
criminalidade na região da Savassi; Luiz Tadeu Leite, em que pede
seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Presidente da Ademg, solicitando-lhes a reavaliação da capacidade
de público do Estádio Magalhães Pinto. 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 maio de de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007
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.
Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Hely Tarqüínio , dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
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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 930, 934, 946 e 955/2007 (Deputado
Gilberto Abramo); 931, 941, 945 e 957/2007 (Deputado Sebastião
Costa); 939, 947 e 954/2007 (Deputado Delvito Alves); 936 a 938,
944, 952 e 953/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 932, 943 e
951/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 933, 948 e 950/2007 (Deputado
Sargento Rodrigues); e 935, 940 e 956/2007 (Deputado Gil Pereira).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Resolução nº 638/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição) e dos Projetos de Lei nºs 667 com a Emenda nº 1, 794
e 616/2007, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 756/2007 com a Emenda nº 1, 555/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 800, 536 e
634/2007, os dois últimos na forma do Substitutivo nº 1, 712/2007 com
as Emendas nºs 1 e 2, 742/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 234, 457, 613 e 739/2007, todos na forma
do Substitutivo nº 1, e 630/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, 654/2007,
698/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
725/2007 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). O Presidente informa que, na reunião anterior, o
Deputado Sargento Rodrigues solicitou o adiamento de votação do
parecer sobre o Projeto de Lei nº 929/2007, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a
Emenda nº 1 . Anunciada a votação, o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta requerimento solicitando seja destacada a Emenda nº 1
inserida no parecer do relator. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente submete a votação o parecer do relator,
salvo destaque e propostas de emendas apresentadas pelo Deputado
Weliton Prado, o qual é aprovado. A seguir, submete a votação a
Emenda nº 1 destacada pelo Deputado Sargento Rodrigues, que é
rejeitada. Logo após, submete a votação as Propostas de Emenda nºs
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1 a 7, do Deputado Weliton Prado, as quais são rejeitadas. Nos
termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno, o Presidente designa o
Deputado Sebastião Costa para elaborar a nova redação do parecer
sobre o Projeto de Lei nº 929/2007, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 237, 464/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 422, 741/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 541/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição); 577/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 623/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em virtude
de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 351, 561
(este, em virtude de redistribuição), 563 e 768/2007, no 1º turno,
deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Gilberto Abramo. O Projeto de Lei nº
528/2007 é retirado 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, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 617/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Gilberto Abramo. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
675/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. São convertidos em diligência, à Secretaria de Estado de
Fazenda, o Projeto de Lei nº 730/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); e, à Secretaria de Planejamento e Gestão, os Projetos de
Lei nºs 772/2007 ( relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude
de redistribuição), 787 e 788/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 484/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, em turno
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único, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 718, 746/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 763,
778/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 769, 776, 780,
784/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüinio); 773/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 783, 856 e 873/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 860/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 276, 544,
759, 781, 785, 789, 797 e 799/2007; ao DER-MG o Projeto de Lei nº
807/2007, e à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº
833/2007. 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, 15 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2007

Às 10h15min, comparece na Escola Estadual Dr. Agostinho da
Silveira Silva, na cidade de Minas Novas, o Deputado Padre João,
membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Deputado
Padre João, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
os impactos ambientais provocados pelo avanço da monocultura do
eucalipto na região e questões relacionadas ao uso e à ocupação das
terras utilizadas para esse fim. Logo após, comunica o recebimento de
ofício da Sra. Paula Azambuja, em que justifica sua ausência na
reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
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Srs. Luiz Antônio Chaves, Presidente do Iter-MG; José Henrique
Gomes Xavier, Prefeito Municipal de Minas Novas; Vereador Jairton
Edimilson Vieira de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Minas
Novas; Conceição Aparecida Luciano, Centro de Assessoria aos
Movimentos Populares do Vale do Jequitinhonha - Campo Vale;
Rubens Theodoro da Costa, Presidente da Acesita Energética; Paulo
Sadi, Diretor de Florestas da Acesita Energética; e Afonso Arinos de
Campos Gandra, Prefeito de Itamarandiba e Presidente da
Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha, que são convidados
a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, 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, 9 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/5/2007
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz ,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
denúncia apresentada pela Sra. Maria das Dores Viana relativa ao
falecimento de sua filha, Simone de Fátima Viana, ocorrido no
Hospital do Instituto Raul Soares. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 674/2007 em turno único
(Deputado Ruy Muniz); 635/2007 em 1º turno (Deputado Doutor
Rinaldo); 665/2007, em turno único (Deputado Hely Tarqüínio);
736/2007 em turno único (Deputado Carlos Pimenta). 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, em turno único, dos Projetos de Lei
nºs 262 e 624/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo), ambos na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. O Deputado Ruy Muniz, relator do Projeto de
Lei nº 226/2007 no 1º turno, que conclui pela aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissao de Constituição e
Justiça, solicita o adiamento de discussão da referida matéria. Após
discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 350/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy
Muniz). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Ruy
Muniz, ao Projeto de Lei nº 458/2007 no 1º turno , na forma do
Substitutivo nº 1, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, é adiada a discussão da matéria, a
requerimento do 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 459/2007
(relator: Deputado Doutor Rinaldo). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 402, 432, 448 e
476/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
246 e 256/2007. 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 Carlos Pimenta, em que
solicita seja o Projeto de Lei nº 226/2007 remetido à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte com a finalidade de que esta
emita parecer sobre a matéria nos termos do art. 183 do Regimento
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Interno; Carlos Mosconi, subscrito pelos demais membros da
Comissão de Saúde, em que solicita seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com o Deputado Sebastião Helvécio
pela obtenção de grau de Doutor em Saúde Coletiva, pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj -, ao defender tese
de doutorado com o título "Sístoles e Diástoles no Financiamento da
Saúde no Estado de Minas Gerais, no Período pós Constituição
Estadual de 1989". 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, 16 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 9h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio
Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito Municipal de Ubá, publicado no
“Diário do Legislativo” de 5/5/2007. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 278/2007, em turno único
(Deputado André Quintão); 547/2007, em 1º turno (Deputado Chico
Uejo); e 670/2007, em 1º turno (Deputado Inácio Franco). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em 1º turno, o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 356/2007, na forma do



1280

Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 460/2007, do
Deputado Leonardo Moreira, 469/2007, do Deputado Domingos Sávio,
478/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 489/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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,
solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão com
vistas à obtenção de esclarecimentos sobre o decreto de 20/4/2007,
que desapropria imóveis de propriedade do Ipsemg em Belo
Horizonte; e Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado ofício
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado para obtenção de
esclarecimentos sobre o último concurso realizado para ingresso nos
serviços de cartórios em Minas Gerais, especificamente sobre o
grande número de candidatos aprovados que ainda não tomaram
posse e sobre os recursos que aguardam julgamento pelo Conselho
de Magistratura do TJMG. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Elisa Costa -

Domingos Sávio - Inácio Franco - Ademir Lucas - Chico Uejo.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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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 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, Projetos de
Lei nºs 59/2007 (Deputado Carlin Moura) e 195/2007 (Deputada Maria
Lúcia Mendonça). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 283/2007 (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça), 294/2007 (relator: Deputado Dimas
Fabiano), e 590/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça),
todos na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; 591/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça, em virtude de
redistribuição); no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 186/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura, em virtude de redistribuição); e 210/2007 na
forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 569/2007
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que recebeu parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 453, 456, 493 e 494/2007. Registra-
se a presença do Sr. Washington Thadeu de Mello, Superintendente
de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior. 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, 16 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Chico Uejo e Antônio Carlos Arantes, membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Deputado Padre João, no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de
Lei nº 409/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
subvenção econômica ao prêmio do seguro rural. Em seguida,
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Marcos
Caixeta, Assessor do Conselho Estadual de Política Agrícola - Cepa -
e representante do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; João Augusto Guabiraba, Coordenador do Cepa -
Câmara Técnica de Seguro e Crédito Rural -; José Ricardo Ramos
Roseno, Diretor Técnico da Emater-MG; Guilherme Gonçalves
Teixeira, Assessor de Política Agrícola e Cooperativismo da Fetaemg;
Magno Mílton Oliveira, Coordenador de Políticas Agrícolas da Fetraf;
Rodolfo Osório de Oliveira, Chefe da Assessoria Técnica da Faemg; e
José Carlos Campelo, representante da Assembléia Legislativa no
Cepa e Coordenador da Sub-Câmara de Seguro Agrícola, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, autor
do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado Padre João, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 642/2007,
de sua autoria, que dispõe sobre a política estadual de apoio às
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populações atingidas por barragens; e em que solicita seja formulado
apelo à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento com vistas a que encaminhe a esta Comissão minuta
do decreto que cria o Programa Estadual de Seguro Rural. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo -

Getúlio Neiva.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Adalclever Lopes 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 apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Paulo de Tarso
Morais Filho, Promotor de Justiça e Assessor Especial da Chefia de
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, publicado no “Diário do
Legislativo”, em 5/5/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 754/2007, em turno único (Deputado Almir
Paraca); 347/2007, em 1º turno (Deputado Wander Borges); e
587/2007, em 1º turno (Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 1ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
131/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Fábio
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Avelar); 11/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Na fase de
discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 131/2007, o Presidente
faz a leitura de duas propostas de emenda apresentadas pelo
Deputado Rômulo Veneroso ao Substitutivo nº 2 apresentado pelo
relator, Deputado Fábio Avelar. Colocadas em votação, são as
propostas de emenda rejeitadas. O Deputado Fábio Avelar, relator do
Projeto de Lei nº 492/2007, em 1º turno, apresenta requerimento
solicitando que a referida matéria seja baixada em diligência ao
Instituto Mineiro de Gestão de Águas - Igam -, para que esse órgão
preste as informações necessárias para a apreciação da matéria.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, avoca a si a relatoria do Requerimento
nº 274/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e apresenta
requerimento convertendo a proposição em diligência à autora para
que possa prestar os esclarecimentos necessários para a apreciação
da matéria. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-
se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando a
realização de audiência pública, com os convidados que menciona,
para discutir a ação da Polícia Ambiental e do IEF na aplicação de
multas e apreensão de varas de pescar sem a autorização para tal,
mesmo no caso de pesca amadora. A Presidência recebe
requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, solicitando a
realização de audiência pública, conjuntamente com a Comissão de
Turismo, com os convidados que menciona, para discutir os
problemas e potencialidades da região do Lago de Furnas, e o
resultado da elaboração dos planos diretores participativos dos
Municípios que compõem aquela região; Padre João e Elisa Costa,
solicitando a realização de audiência pública, com os convidados que
menciona, para discutir os Projetos de Lei nºs 265/2007 e 35/2007,
anexado ao primeiro; e Durval Ângelo, solicitando ao Sr. Flávio Alvim
Leite informações a respeito da aquisição da espécie de orquídea
"Laelia jongheana", ameaçada de extinção e exclusiva do Parque
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Estadual da Serra do Brigadeiro. 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, 16 de maio de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Almir Paraca.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
9/5/2007

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Djalma Diniz e Weliton Prado (substituindo este
ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Governador do Estado, em resposta ao
Requerimento nº 385/2007, desta 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. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 235/2007 (relator: Deputado Djalma Diniz);
364/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes); e 240/2007 (relator:
Deputado Gil Pereira), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 447, 455, 468 e 472/2007. 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 Ivair Nogueira, em
que pleiteia sejam solicitadas ao Governador do Estado providências
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junto ao órgão competente, objetivando priorizar o início das obras de
reforma do trecho da MG-445, que liga o Município de Guaraciaba ao
Distrito de Vau-Açu, no Município de Ponte Nova; Dalmo Ribeiro Silva,
em que solicita seja formulado apelo à Sra. Érica Drummond,
Secretária de Turismo, com vistas a que exponha nesta Comissão as
ações do Programa Decola Minas; Lafayette de Andrada, Elisa Costa,
Sebastião Helvécio, Agostinho Patrús Filho e Zé Maia, com emenda
do Deputado Weliton Prado, em que solicitam seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Assuntos
Municipais, para debater o ICMS incidente sobre o transporte
intermunicipal de pequena distância; Djalma Diniz, em que solicita
sejam convidados o Prefeito Municipal de Belo Horizonte e o
Superintendente da Sudecap, para acompanharem a visita desta
Comissão às obras de duplicação da Avenida Antônio Carlos, nesta
Capital. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Inácio Franco - Gustavo Corrêa.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Leonardo Moreira (substituindo este ao Deputado Jayro
Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gilberto Abramo
e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
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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, do Projeto de Resolução nº 361/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e dos Projetos de Lei nºs 72/2007 na forma
do Substitutivo nº 3 (relator: Deputado Lafayette de Andrada),
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa; 134/2007
com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça e
3, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator:
Deputado Antônio Júlio); 139/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa);
219/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática (relator: Deputado Lafayette de
Andrada); 225/2007 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude
de redistribuição) e 426/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em
virtude de redistribuição) na forma dos substitutivos que receberam o
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 213/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs 68, 172 e 442/2007 são
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por
não cumprirem pressupostos regimentais. 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
452 e 467/2007. O Presidente designa o Deputado Lafayette de
Andrada para emitir Parecer sobre o Requerimento nº 461/2007.
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 Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ofício à
Administração de Estádios de Minas Gerais - Ademg -, solicitando a
apresentação, na reunião a ser agendada pela Comissão, de todos os
contratos de arrendamento em vigor até a presente data, para discutir
irregularidades na sua administração; Gilberto Abramo, em que
pleiteia sejam encaminhados ofícios a todos os secretários de Estado
e autarquias solicitando o envio a esta Casa dos valores gastos em
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publicidade com o jornal "Estado de Minas", e seja realizada reunião
para debater o referido assunto; da Deputada Elisa Costa em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o
funcionamento e a aplicação de recursos do Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado e o Projeto de Lei nº 68/2007, que altera a Lei nº 15.910, de
2005, que dispõe sobre o Fundo; e dos Deputados Antônio Júlio,
Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada, Zé Maia, Sebastião
Helvécio e Weliton Prado e da Deputada Elisa Costa, em que
solicitam seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Assuntos Municipais e Regionalização, para
debater, em audiência pública, a questão alusiva ao ICMS incidente
sobre o transporte intermunicipal de pequena distância. 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, 16 de maio de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Lafayette de Andrada - Ronaldo

Magalhães - Weliton Prado.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/5/2007
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por
indicação da Liderança do PT) e os Deputados Weliton Prado,
Ronaldo Magalhães, Wander Borges e Eros Biondini (substituindo
este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
Projeto de Lei nº 32/2007, da Deputada Elisa Costa, que dispõe sobre
o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas - Neap-MG. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra.
Edicleusa Veloso Moreira, Diretora de Execução de Projetos de
Saneamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana; os Srs. Gilson de Carvalho Queiroz, Presidente do
Crea-MG; Maurício Fernandes da Costa e Hélio Araújo Campos Filho,
respectivamente, Assessor da Presidência e Diretor de Valorização
Profissional do Crea-MG; Leonardo Castriota, Coordenador do
Programa de Arquitetura Pública da UFMG; Álfio Conti, Professor de
Arquitetura e Urbanismo da PUC-MG; José Osvaldo Lasmar,
Pesquisador da Fundação João Pinheiro; Roberto Matozinhos,
Assessor Técnico do Sinduscon-MG; Anivaldo Matias, Diretor do
Sindicato dos Engenheiros; Paulo Henrique Francisco dos Santos e
Júnia Márcia Bueno Neves, respectivamente, Inspetor-Chefe e
Inspetora-Tesoureira do Crea-MG. A Presidência concede a palavra à
Deputada Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 434, 435, 436, 458, 473, 474, 477, 487 e
488/2007. 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 Padre João em que solicita
seja realizada audiência pública para se discutir e dar
encaminhamento à política habitacional no Estado de Minas Gerais;
Weliton Prado, Wander Borges e Ronaldo Magalhães, solicitando
realizar reunião conjunta com as Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para se debater, em audiência pública, a questão da
incidência do ICMS sobre o transporte intermunicipal de curta
distância. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Eros Biondini -

Wander Borges.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/5/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Elisa Costa e Rosângela Reis e os Deputados
Alberto Pinto Coelho, Domingos Sávio, Weliton Prado, Gustavo
Corrêa, Delvito Alves, Doutor Rinaldo e Inácio Franco. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bráulio Braz, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o projeto de expansão do Parque Siderúrgico da Usiminas,
situado na cidade de Ipatinga, e seus impactos na Região
Metropolitana do Vale do Aço e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Sídon Etrusco, Diretor de Metalurgia da Secretária de Estado
de Desenvolvimento Econômico, representando Márcio Lacerda,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico; Rinaldo
Campos Soares, Presidente da Usiminas; Pedro Parizzi, Assessor
Parlamentar da Fiemg, representando Robson Braga de Andrade,
Presidente do Sistema Fiemg, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Cecília
Ferramenta, autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
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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 Doutor
Rinaldo em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão,
com a finalidade de ouvir o Presidente da Transpetro, Sr. Sérgio
Machado, sobre o programa de investimentos da empresa, que
envolve em sua primeira etapa a fabricação de 26 navios, com 65%
de nacionalização; Vanderlei Miranda em que solicita a realização de
audiência pública, com o intuito de debater a ação fiscalizadora
ocorrida no Shopping Oiapoque, na cidade de Belo Horizonte, e em
que solicita seja realizada uma visita da Comissão ao referido
“shopping”. 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, 16 de maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta -

Bráulio Braz.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/5/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Deputado Padre João, no exercício da Presidência, 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 discutir e
votar matérias constantes na pauta e a apreciar proposições da
Comissão. Logo após, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício nº 980/2007, do Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, publicado no
“Diário do Legislativo” de 5/5/2007. O Presidente acusa o recebimento
da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 409/2007, no 2º turno (Deputado Padre João).
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 409/2007 na forma do vencido no 1º turno, com a
Emenda nº 1 desta Comissão (relator: Deputado Padre João); e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 56/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, desta Comissão, e pela rejeição do Substitutivo nº 1
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
457/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados
Antônio Carlos Arantes, Padre João e Chico Uejo, em que solicitam
seja encaminhado documento oriundo do Debate Público "A Perda de
Renda do Produtor Rural na Atual Fase de Crescimento do
Agronegócio Mineiro e Brasileiro", realizado em 26/3/2007, nesta
Assembléia Legislativa, aos Srs. José Alencar Gomes da Silva, Vice-
Presidente da República, Luis Dulci, Ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Walfrido dos Mares Guia, Ministro-Chefe da
Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República,
Guilherme Cassel, Ministro do Desenvolvimento Agrário, Reinhold
Stephanes, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guido
Mantega, Ministro da Fazenda, e ao Deputado Federal Marcos
Montes, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados;
solicita, ainda, seja agendada reunião dos membros da Comissão com
as autoridades citadas para discussão e providências. 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 maio de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
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HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e João Leite, membros da Comissão de Direitos
Humanos; o Deputado Sargento Rodrigues, membro da Comissão de
Segurança Pública. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo ela subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública para obter
esclarecimentos sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes
no Estado, ocorrido nos anos de 2005 a 2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião e registra a presença das Sras.
Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida; Selmara Mamede Simões
Ferreira, Coordenadora I do Ministério Público, representando o Sr.
Lucas Rolla, Promotor de Justiça, Coordenador da Promotoria de
Infância e Juventude; e Wagner Pinto de Souza, Delegado Titular da
Divisão de Crimes contra a Vida, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, que tece considerações sobre o assunto em tela. O
Presidente esclarece que não haverá debate, em virtude do não-
comparecimento dos policiais e dos familiares convidados. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a próxima
reunião, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Ademir

Lucas - Sargento Rodrigues - Leonardo Moreira.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo,
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Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou o relator citado a seguir: emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº 929/2007, no 1º turno
(Deputado Domingos Sávio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
determina a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, Deputado
Domingos Sávio, do parecer sobre emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei nº 929/2007, em 1º turno, o qual conclui
pela rejeição das Emendas nºs 6 e 7, 9 a 16 e 22 e 24. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 16 horas, para se apreciar
o parecer do relator sobre emendas ao Projeto de Lei nº 929/2007,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Ademir Lucas - Domingos Sávio - Chico Uejo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Célio Moreira e Walter Tosta,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, 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
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Colocado em votação, é aprovado o cronograma dos
trabalhos da Comissão. Por consenso dos membros da Comissão,
fica decidida a alteração do dia e do horário das reuniões ordinárias,
passando estas para as segundas-feiras, às 15 horas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Walter Tosta.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Helmut Schwarzer, Secretário Executivo do Fórum Nacional da
Previdência Social, publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2007.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 482,
646, 650, 655, 690, 737, 738/2007 (Deputado Walter Tosta); 644, 647,
659/2007 (Deputado Domingos Sávio); 645, 648, 691, 695/2007
(Deputado Antônio Carlos Arantes); 460, 651, 693, 694/2007
(Deputada Elisa Costa); 688/2007 (Deputada Rosângela Reis), todos
em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação dos Projetos de Lei nºs 287/2007, em turno único, na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça; e 425/2007, em 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Walter
Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 316/2007 (relator: Deputado Walter Tosta); 605/2007 (relator:
Antônio Carlos Arantes) e 647/2007 (relator: Deputado Domingos
Sávio), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
475, 499 e 500/2007, este com a Emenda nº 1, apresentada pelo
Deputado Antônio Carlos Arantes. 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 Durval Ângelo, em que solicita a realização
de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos
Humanos para debater a precarização das relações de trabalho e
violações aos direitos fundamentais por parte da Cemig. 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 maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 17/5/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Luiz Humberto Carneiro (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 João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposiçoes da
Comissão e acusa o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios de reeducandos da Casa de Albergue Presidente
João Pessoa, nesta Capital, pedindo ajuda a esta Comissão quanto
aos maus-tratos sofridos nesse estabelecimento prisional; Paulo
Alkmim, Ouvidor de Polícia do Estado, informando que o Processo nº
7.446 foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração
dos fatos; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, e
da Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça, Coordenadora do
CAO-MA, publicados no “Diário do Legislativo” do dia 12/5/2007. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 794/2007, em
turno único (Deputado João Leite). 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 (7),
em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, em
Barão de Cocais, destinada a obter esclarecimentos sobre o homicídio
de Diego Luiz dos Santos, ocorrido em 8 de abril; seja realizada
audiência pública, com os convidados que menciona, para debater as
reportagens publicadas no jornal “Estado de Minas”, do jornalista
Lucas Figueiredo, sobre a documentação referente à atuação do
Exército Brasileiro durante a ditadura militar; seja realizada visita desta
Comissão à cadeia pública de Barão de Cocais, para ouvir os autores
do homicídio praticado contra Diego Luis dos Santos; sejam enviados
ofícios ao Comando do 18º Batalhão da PMMG e à Corregedoria da
Polícia Militar do Estado, encaminhando cópia do relatório endereçado
à Ouvidoria de Polícia, para tomada de providências, sobre possível
abuso de autoridade contra o Sr. Donaldo Antônio de Castro Pedroso,
ocorrido em Contagem no dia 30/3/2007; ao Governador do Estado,
solicitando agilidade no agendamento da assinatura do termo de
adesão ao Plano Nacional de Prevenção e Controle da Tortura, junto
à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República; à Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo e
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à Corregedoria da Polícia Militar do Estado, encaminhando cópias das
notas taquigráficas desta reunião, para tomada de providências, com
o depoimento do Sr. José Walter Nunes, que denuncia possível abuso
de autoridade por parte de policiais militares, especialmente o Cabo
Ermon, conhecido como "Cabo Ermonstro", no dia 1º/5/2007, em
Pedro Leopoldo; e ao Secretário de Defesa Social, solicitando
providências para impedir a continuidade de edificação de um muro,
realizada por parte da PMMG, em terreno com posse "subjudice",
situado na Rua Januária, 50, em Belo Horizonte; João Leite, em que
solicita seja realizada audiência pública, para discutir, com os
convidados que menciona, a situação dos funcionários públicos
sindicalizados da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que
denunciam a suspensão do repasse das contribuições sindicais dos
filiados e o impedimento de licenças sindicais por parte da
administração pública municipal. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 650/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Novo Oriente, com sede no Município de Luz.

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 650/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Novo Oriente, que tem por
principal finalidade melhorar a infra-estrutura da região onde está
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situada e, para tanto, firma convênios com instituições semelhantes,
autarquias e órgãos públicos.

Ademais, desenvolve programas que possam produzir emprego e
renda e outros voltados para o esporte e a cultura. Trabalha para
oferecer melhores condições de vida aos segmentos carentes, com
destaque para os serviços de saúde oferecidos a crianças, gestantes
e idosos.

Pelo seu trabalho, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

650/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Lar das Crianças São
Vicente de Paulo, 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 655/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Lar das Crianças São Vicente de Paulo, que tem por finalidade
dar assistência a menores de ambos os sexos, filhos de mães
carentes que trabalham fora do lar, zelando para que tenham, de
acordo com a idade, educação, além de alimentação e atividades
recreativas. Seus serviços são gratuitos e ela se propõe manter outras
unidades de prestação de serviços, de conformidade com as suas
possibilidades e as demandas das comunidades.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
655/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2007

ATA
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/5/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 46, 47, 48, 49 e
50/2007 (encaminham os Projetos de Lei nºs 1.112, 1.113 e
1.114/2007, o Expediente que autoriza o Poder Executivo a alienar a
Christiana Lemos Turza Ferreira o imóvel que especifica, e a
Indicação nº 2/2007, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.115 a 1.142/2007 - Requerimentos nºs 576 a
587/2007 - Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e
outros e Carlos Mosconi e da Deputada Elisa Costa - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Saúde, de Turismo, do Trabalho, de
Assuntos Municipais e de Política Agropecuária - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Jayro Lessa, Carlos Pimenta, João Leite,
Paulo Cesar e Doutor Rinaldo - Registro de presença - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs
19 a 21/2007 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Questões de ordem - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlos
Mosconi; deferimento - 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 - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Bráulio Braz - Carlin 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 - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider  Moreira -  Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - 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
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM Nº 46/2007
Belo Horizonte, 17 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
“Escola Estadual Herbert José de Souza - Betinho” à escola estadual
situada na Rua Marechal Rondon, nº 23, Bairro Cidade Nova, no
Município de Santana do Paraíso.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
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Herbert José de Souza Betinho, que exerceu funções de coordenação
e assessoria no Ministério da Educação e Cultura e Reforma Agrária,
adquirindo, nos anos 90, notoriedade definitiva como incansável
coordenador da “Ação pela Cidadania Contra a Fome e a Miséria” em
todo o país, conforme justificativa anexa, da Senhora Secretária de
Estado de Educação.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

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

denominação de Escola Estadual Herbert José de Souza Betinho, de
ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio, situada na Rua Marechal Rondon, nº 23, Bairro
Cidade Nova, no Município de Santana do Paraíso.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio que, em reunião realizada no dia 06/03/2007 homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Herbert José de Souza Betinho para denominação da
referida unidade de ensino.

Herbert José de Souza Betinho, atuou como liderança nacional dos
grupos de juventude católica que representavam as aspirações de
transformação social, exerceu funções de coordenação e assessoria
no Ministério da Educação e Cultura e Reforma Agrária. Lutou pelos
direitos das pessoas portadoras do HIV/AIDS, foi símbolo da
determinação do trabalho incansável pela cidadania, valorização da
solidariedade e dos direitos humanos. Nos anos 90, sua figura
humana adquiriu, então, notoriedade definitiva como o incansável
coordenador da “Ação pela Cidadania Contra a Fome e a Miséria” em
todo o país.

O homenageado nasceu no dia 03/11/1935 e faleceu no dia
09/08/1997.

Cumpre registrar que, no Município de Santana do Paraíso, não
existe estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com
igual denominação.
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Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida, ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.112/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Santana do Paraíso.
Art. 1º - Fica denominada “Escola Estadual Herbert José de Souza -

Betinho” a escola estadual localizada na Rua Marechal Rondon, nº 23,
Bairro Cidade Nova, no Município de Santana do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 47/2007

Belo Horizonte, 17 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual São Gonçalo - EJA à escola estadual situada na
Penitenciária de Francisco Sá, no Município de Francisco Sá.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os
requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, não
existindo estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado
com igual denominação, conforme justificativa anexa, da Senhora
Secretária de Estado de Educação.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao
elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a
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denominação de Escola Estadual de São Gonçalo, de ensino
fundalmental e médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária de Francisco
Sá, no município de Francisco Sá.

Cumpre registrar que, no município de Francisco Sá, não existe
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.113/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Francisco Sá.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual São Gonçalo - EJA, a

escola estadual localizada na Penitenciária de Francisco Sá, no
Município de Francisco Sá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 48/2007

Belo Horizonte, 17 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER/MG a doar ao Município de Patrocínio os imóveis
que especifica.

A doação de que trata o projeto é resultado de entendimentos
havidos entre o DER/MG e a Administração Municipal de Patrocínio,
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com vistas a uma melhor localização da sede de parte dos serviços
públicos locais, bem como propiciar ao DER/MG a instalação de suas
dependências naquela cidade em áreas mais amplas e em locais mais
adequados para a manutenção de seus equipamentos.

O projeto prevê a liberação dos imóveis do DER/MG àquele
Município depois de acertada a área que lhe será transferida pela
municipalidade.

Trata-se, com se vê, de transação que atende aos interesses das
partes, com inegáveis benefícios ao serviço público municipal e
estadual.

Pelas razões expostas é que solicito dessa augusta Casa a
aprovação da medida.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.114/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais a doar ao Município de Patrocínio os imóveis que
especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG autorizado a doar ao Município de
Patrocínio dezoito lotes e suas respectivas benfeitorias, todos
integrantes da Quadra 03, Setor 10, no Bairro Marciano Brandão,
naquele Município, assim identificados:

I - lote nº 86, com área de 468,30m², registrado sob a matrícula nº
37.825 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

II - lote nº 71, com área de 468,30m², registrado sob a matrícula nº
37.824 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

III - lote nº 56, com área de 1.070,62m², registrado sob a matrícula
nº 37.823 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

IV - lote nº 148, com área de 468,30m², registrado sob a matrícula nº
37.827, no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

V - lote nº 160, com área de 717,00m², registrado sob a matrícula nº
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37.828 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

VI - lote nº 172, com área de 718,20m², registrado sob a matrícula nº
37.829 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

VII - lote nº 184, com área de 722,10m², registrado sob a matrícula
nº 37.830 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

VIII - lote nº 242, com área de 647,85m², registrado sob a matrícula
nº 37.831 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

IX - lote nº 257, com área de 646,88m², registrado sob a matrícula nº
37.832 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

X - lote nº 272, com área de 646,12m², registrado sob a matrícula nº
37.833 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

XI - lote nº 282, com área de 625,19m², registrado sob a matrícula nº
37.834 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Patrocínio;

XII - lote nº 359, com área de 925,22m², registrado sob a matrícula
nº 37.835 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

XIII - lote nº 374, com área de 849,28m², registrado sob a matrícula
nº 37.836 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

XIV - lote nº 391, com área de 948,46m², registrado sob a matrícula
nº 37.837 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

XV - lote nº 405, com área de 798,02m², registrado sob a matrícula
nº 37.838 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

XVI - lote nº 420, com área de 843,43m², registrado sob a matrícula
nº 37.839 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio;

XVII - lote nº 430, com área de 786,02m², registrado sob a matrícula
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nº 37.840 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio; e

XVIII - lote nº 101, com área de 468,30m², registrado sob a matrícula
nº 37.826 no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patrocínio.

Art. 2º - A lavratura da escritura de doação dos imóveis de que trata
o art. 1º desta lei ocorrerá após a doação pelo Município de Patrocínio
ao DER/MG de imóveis em condições de abrigar satisfatoriamente as
suas instalações naquela cidade.

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 49/2007

Belo Horizonte, 17 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, o expediente que autoriza o Poder Executivo a alienar a
Christiana Lemos Turza Ferreira o imóvel que especifica.

São essas, em síntese, as razões aduzidas pelo Diretor-Geral do
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER:

“O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - vem
solicitar de V. Exa. que encaminhe Mensagem à egrégia Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pedindo aprovação para a
concessão de terra devoluta aos cidadãos abaixo mencionados, para
que, após cumpridos todos os procedimentos legais exigidos, possa a
Assembléia do Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso XXXIV
do art. 62 da Constituição do Estado.”.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos nobres Deputados o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
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Normativa de 17/6/93.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 50/2007
Belo Horizonte, 22 de maio de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, indico o Sr.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e solicito a esta Augusta
Assembléia Legislativa a sabatina regimental do indicado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”

INDICAÇÃO Nº 2/2007
Indicação do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas para

Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
- À Comissão Especial.

OFÍCIOS
Do Almirante-de-Esquadra Alvaro Augusto Dias Monteiro,

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, agradecendo voto
de congratulações formulado por esta Casa por meio do
Requerimento nº 208/2007, do Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, encaminhando o
cronograma da segunda distribuição de medicamentos do ano de
2007 do Programa Farmácia de Minas. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, agradecendo voto de congratulações formulado por esta
Casa por meio do Requerimento nº 263/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Do Sr. Antônio Geraldo da Silva, Vereador à Câmara Municipal de
Divinópolis, e outros manifestando irrestrito apoio à Polícia Civil de
Minas Gerais, diante da greve instaurada para melhoria salarial dessa
categoria. (- Anexe-se à Proposição de Lei nº 17.626.)

Dos Srs. Lúcio Urbano Silva Martins e Agílio Monteiro Filho,
respectivamente, Ouvidor-Geral do Estado e Ouvidor-Geral do Estado
Adjunto, encaminhando o relatório das atividades dessa Ouvidoria-
Geral, relativo ao primeiro trimestre de 2007. (- À Comissão de
Administração Pública.)
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Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Ofício nº 771/2007/SGM, que
encaminha convite das Comissões de Fiscalização Financeira,
Transporte e Assuntos Municipais. (- Às Comissões de Fiscalização
Financeira, Transporte e Assuntos Municipais.)

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Jurídico, encaminhando cópia da decisão proferida nos autos
do PAC 1.22.000.002319/2006-51.

Do Sr. Flávio de Giani Oliveira, Chefe Substituto do Núcleo de
Registro e Medicina Rodoviária da 4ª Superintendência Regional -
Minas Gerais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Transporte, encaminhado por meio do Ofíco nº 375/2007/SGM.

Do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
consultando este Poder sobre a possibilidade de fazer constar no
calendário de eventos do Estado a comemoração ao Dia Nacional do
Cigano, em 24 de maio.

Da. Sra. Maria Helena Fonseca Mansur, Presidente da Associação
dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais - Afaemg -,
agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa a
partir do Requerimento nº 337/2007, do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. José Frota de Medeiros, Presidente da Associação dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, solicitando que este
Legislativo promova discussão sobre a possibilidade de fusão do
Banco do Nordeste do Brasil e do Banco da Amazônia com o Banco
do Brasil.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.115/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntárias de

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

Voluntárias de Patrocínio - AVP -, com sede no Município de
Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Deiró Marra
Justificação: A Associação de Voluntárias de Patrocínio, entidade de

natureza civil e sem fins lucrativos, presta serviços assistenciais aos
recém-nascidos, em particular aos filhos de mães carentes.

Desenvolve também campanhas para aquisição e distribuição de
roupas e agasalhos para mães e famílias pobres, além de manter
ambulatórios médicos infantis, creches, escolas maternais e jardins de
infância, de prestar assistência a gestantes, e de fornecer alimentação
para famílias sem posses.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a
anuência dos nobres pares ao título declaratório que se pretende
outorgar a essa instituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007
Estabelece normas para o uso alternativo do solo da mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O uso alternativo de solo nos locais de ocorrência de mata

seca será regido nos termos desta lei, com o objetivo de preservar as
peculiariedades dos ecossistemas constituintes, além dos espaços
legalmente protegidos e neles inseridos.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo
vegetacional representado pela floresta estacional decidual, caatinga
arbórea, caatinga hiperxerófila, excetuadas as áreas de sua
ocorrência no bioma mata atlântica, conforme o disposto na Lei
federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitido o uso alternativo do solo em, no máximo,
40% (quarenta por cento) da área total de propriedades rurais onde
ocorra mata seca em fase primária, que apresentem cobertura
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florestal nativa remanescente igual ou superior a 80% (oitenta por
cento) da área total.

§ 1º - A supressão dos estágios sucessionais inicial, médio e
avançado da mata seca será permitida conforme regras estabelecidas
na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 2º - A implantação de projetos agropecuários sustentáveis de que
resulte alteração do uso do solo será feita preferencialmente nas
áreas em que ocorram os estágios inicial e médio de regeneração da
mata seca.

Art. 3º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condições aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O § 3º do art. 30 da Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado,
foi alterado por meio da Lei nº 15.972, de 2006. A nova redação desse
dispositivo criou a necessidade de lei específica para a
regulamentação do uso alternativo do solo nas áreas de ocorrência de
mata seca.

A referência especial feita à mata seca, cuja maior área é composta
da formação floresta estacional decidual, por meio da Lei de Política
Florestal mineira, indica o reconhecimento da importância desse
ecossistema no cenário do Estado. De fato, a fragilidade ecológica da
mata seca é confirmada pela dificuldade de regeneração da formação.
Tal constatação exige o estabelecimento de medidas de proteção
excepcional dos remanescentes primários de mata seca, sem que se
esqueça da necessidade de sobrevivência das famílias proprietárias
dessas áreas.

A proposição apresentada pretende iniciar um profundo diálogo com
todos os setores da sociedade que, de alguma forma, se relacionam
com o agronegócio e a preservação do meio ambiente, especialmente
do Norte de Minas, em busca de uma solução negociada e satisfatória
para o Estado. Vale comentar que a Lei Federal nº 11.428, de 2006 -
Lei da Mata Atlântica - torna desnecessária a regulamentação por esta
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proposição do uso das áreas de ocorrência da formação floresta
estacional decidual em domínio de mata atlântica. Resta à lei estadual
específica, porém, dispor sobre as áreas de mata seca que ocorrem
nos biomas da caatinga e do cerrado. Essas áreas encontram-se bem
delimitadas pela publicação conjunta do Instituto Estadual de
Florestas - IEF - e Universidade Federal de Lavras - Ufla -, intitulada
Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de
Minas Gerais, atualizada para 2005.

Pela importância da matéria, conto com o apoio do nobres colegas
para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.117/2007
Declara de utilidade pública a Associação Hope of the Future -

Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Hope of

the Future - Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação Hope of the Future - Esperança do

Futuro, com sede na cidade de Salinas, é uma sociedade civil
filantrópica, com personalidade jurídica própria.

Seu objetivo é prestar, em caráter filantrópico ou beneficente,
serviços de caráter assistencial e cultural às famílias carentes, sem
discriminação de raça, credo, nacionalidade ou concepção política ou
filosófica; capacitar o jovem profissionalmente, integrando-o à
sociedade, como cidadão consciente e responsável; buscar recursos
materiais, na comunidade e fora dela, para execução de obras,
atividades e ações de interesse da comunidade; realizar outras ações
que se fizerem necessárias para alcançar seus propósitos, desde que
expressamente autorizadas pela diretoria, ouvida a assembléia geral;
e resgatar junto às famílias os valores morais de cidadania, inserindo
a família no contexto social de mudança, a fim de que contribua para o
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desenvolvimento da sociedade.
Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e

cumprindo ela todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.118/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa Ecológica de

Piumhi e Região - ECO - Piumhi, com sede no Município de Piumhi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Defesa

Ecológica de Piumhi e Região - ECO - Piumhi, com sede no Município
de Piumhi.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação de Defesa

Ecológica de Piumhi e Região - ECO - Piumhi, é defender e proteger o
meio ambiente e os recursos naturais, estimular e desenvolver o pleno
exercício da cidadania por meio da educação ambiental, estudar,
pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais e promover
a assistência beneficente nas áreas de meio ambiente.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da
proposição em pauta.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.119/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac, 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 Associação de
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Proteção e Assistência aos Condenados - Apac, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac - é auxiliar as autoridades dos
Poderes Judiciário e Executivo em todas as tarefas ligadas à
readaptação dos sentenciados e presidiários, exercendo suas
atividades especialmente por meio de assistência à família, à
educação, à saúde, ao bem-estar, à profissionalização, à reintegração
social, às pesquisas psico-sociais, à recreação e de assistência
espiritual.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da
proposição em pauta.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.120/2007
Obriga o fornecimento por escrito de razões de indeferimento de

crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o estabelecimento comercial ou financeiro obrigado a

informar ao consumidor, por escrito, sobre o motivo de indeferimento
de crédito ou da negativa de aceitação de título de crédito.

Parágrafo único - O documento a que se refere o “caput” deste
artigo deve ser datado e nele deve-se poder identificar o
estabelecimento autor da recusa e o cadastro de proteção ao crédito
consultado, quando for o caso.

Art. 2º - Ao estabelecimento infrator desta lei serão aplicadas as
sanções previstas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Esta medida pretende assegurar aos cidadãos o direito
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de informação na relação de consumo no caso específico de recusa
de crédito e de recusa de títulos de crédito, tais como notas
promissórias e cheques, indo ao encontro da legislação pertinente em
vigor.

Essa informação é necessária porque, atualmente, muitas vezes os
consumidores são incluídos de forma indevida nos cadastros de
proteção ao crédito e passam por constrangimento. A empresa que
lhe nega o crédito, no entanto, muitas vezes se recusa a atestar a
inclusão nos referidos cadastros. Todavia, o documento por escrito é a
única forma de comprovar o constrangimento por que passa o
consumidor por culpa de terceiros.

Assim sendo, somente com a obrigatoriedade de emissão do
documento de que trata esta proposta estar-se-á assegurando o
direito de ação constitucionalmente garantido ao consumidor contra as
empresas responsáveis pelos danos morais causados.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.121/2007
Dispõe sobre a comercialização de bebidas em lata e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o estabelecimento comercializador de bebidas

acondicionadas em lata obrigado a promover a higienização da
embalagem do produto antes de entregá-lo ao consumidor.

Parágrafo único - Somente se aplica o disposto no “caput” aos
produtos destinados a consumo imediato no local de venda.

Art. 2º - O descumprimento do estabelecido no art. 1º desta lei
configura infração sanitária de natureza grave, sujeitando-se o infrator
às penalidades previstas pela Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: O número de mortes ocasionadas pela leptospirose,

doença transmitida pela urina dos ratos, é alarmante, considerando-se
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a facilidade com que pode ser evitada.
A medida que este projeto de lei propõe é constitucional, simples,

não gera despesas e é de eficácia certa na prevenção de tais
incidentes.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.122/2007
Assegura tramitação preferencial de processos e procedimentos

administrativos às pessoas com idade igual ou superior a sessenta
anos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É assegurada prioridade na tramitação dos processos e

procedimentos administrativos e na execução dos atos e diligências
administrativas em que figure como parte ou interveniente pessoa com
idade igual ou superior a sessenta anos junto aos órgãos
administrativos do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - O interessado na obtenção da prioridade a que alude este
artigo requererá o benefício à autoridade competente mediante
comprovação de sua idade.

§ 2º - A condição de prioridade será registrada em local visível nos
autos do processo.

§ 3º - A prioridade não cessará com a morte do beneficiado.
§ 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, com caracteres legíveis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Analogamente à Lei Federal nº 10.173, de 9/1/2001,

esta proposição tem o intuito de agilizar o julgamento dos recursos
administrativos nos quais figurem como parte pessoa com idade igual
ou superior a sessenta anos.

Tal medida se faz necessária tendo em vista a maior urgência e
necessidade dos idosos em verem seus recursos decididos no âmbito
da administração pública e do Poder Judiciário.
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Essa medida certamente corroborará para a garantia dos direitos
constitucionais do cidadão idoso.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Carlos Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 292/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.123/2007
Proíbe o transporte de produtos perigosos nos meios de transporte

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedado o transporte dos seguintes produtos perigosos

nos meios de transporte públicos do Estado de Minas Gerais:
I - explosivo;
II - gás inflamável ou tóxico;
III - líquido inflamável;
IV - substância oxidante;
V - peróxido orgânico;
VI - substância tóxica;
VII - substância infectante;
VIII - material radioativo;
IX - corrosivo.
Parágrafo único - Para fins desta lei, os conceitos dos produtos

constantes dos incisos deste artigo são aqueles adotados pela
Portaria nº 204, de 1997, editada pelo Ministério dos Transportes.

Art. 2º - Ficam autorizados os prestadores de serviço de transporte
público a impedir o acesso aos meios de transporte de passageiro que
não observar o estabelecido no art. 1º desta lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo obrigado a informar os passageiros
do transporte público sobre a vedação e a sanção de que dispõe esta
lei.

Art. 4º - A inobservância dos preceitos desta lei configura infração de
natureza sanitária, ficando o prestador de serviços de transporte
público sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 6.360, de 26
de setembro de 1976.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Délio Malheiros
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Justificação: Assistimos, com pesar, no início de 2006, a um triste
episódio ocorrido no Rio Grande do Sul, no qual um ônibus coletivo
pegou fogo em decorrência da explosão de uma lata de solvente que
se encontrava em seu interior. A maioria dos passageiros do ônibus
sofreu queimaduras graves, entre eles, uma menina de 14 anos, que
teve 40% do seu corpo queimado. Certamente a repetição dessa
tragédia pode ser evitada por meio da aprovação desta proposição de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.124/2007
Dispõe sobre a cessão de milhagens aéreas do servidor público ao

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todo o benefício oriundo de programa de milhagem, ou

similar, concedido por empresas aéreas em razão de deslocamento
oficial de servidores do Estado reverterá, na forma do regulamento, ao
órgão público que tenha custeado o bilhete, sem prejuízo do
procedimento legal licitatório.

§ 1º - Os servidores que utilizarem bilhetes nas condições
estabelecidas no “caput” cederão, por instrumento próprio, à
administração pública os benefícios eventualmente a eles destinados,
sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas no
respectivo Estatuto.

§ 2º - As empresas aéreas que operarem direta ou indiretamente
mediante convênio com a administração pública adotarão as
providências cabíveis para o cumprimento no disposto nesta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Enfatizando o princípio da moralidade na administração

pública, este projeto visa reverter os benefícios oriundos da aplicação
do erário em viagens aéreas oficiais ao órgão que a custeou. Esta
medida proporcionará a diminuição de gastos públicos, maximizando
o aproveitamento orçamentário e atende, ainda, o princípio
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constitucional da impessoalidade, que disciplina o direito
administrativo.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.125/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à

Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap, com
sede no Município de Unaí.

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

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no
Município de Unaí, o terreno com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado na Fazenda Pico, no lugar denominado Rabo
Fino ou Água Fria, registrado sob o nº 5.431 às fls. 212 do Livro 3-F,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico é a

entidade representativa dos pequenos produtores da região, no
Município de Unaí, e tem entre seus objetivos a implementação de
programas de desenvolvimento de seus associados, inclusive no que
toca à geração de emprego e renda.

O terreno objeto desta proposição foi doado ao Estado pelo Sr. José
Ferreira Neto e sua esposa, a Sra. Maria Cândida de Jesus, em 1963,
com a finalidade de que ali fosse construída e colocada em
funcionamento uma escola estadual. Sucede, porém, que tal escola
nem sequer chegou a funcionar e o terreno encontra-se como área
devoluta.

A doação desse imóvel - que hoje não tem qualquer utilidade para o
Estado - constitui medida de relevante interesse público, posto que
poderá ser usado pela Associação para cumprir suas finalidades
estatutárias e, assim, promover o desenvolvimento das famílias de
seus associados.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas à
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aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.126/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

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

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no
Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico

encontra-se em pleno e regular funcionamento desde a sua fundação,
ocorrida em 3/7/2004, no Município de Unaí.

Conforme previsto no art. 2º de seu estatuto, a Associação tem
como finalidades, entre outras: discutir e implementar programas de
desenvolvimento de interesse dos associados e prestar a estes os
serviços definidos em assembléia geral. O seu significado no plano
municipal é evidenciado pelo fato de que a Lei nº 2.645, de 20/3/2007,
do Município de Unaí, reconheceu sua utilidade pública.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
duração indeterminada. 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 1.127/2007
Dispõe sobre o regime de tarifação de energia elétrica nas
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condições que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a tarifa verde para utilização na atividade de

irrigação, incidente sobre o regime de tarifação praticado pelas
concessionárias de energia elétrica localizadas no Estado.

§ 1º - A incidência da tarifa verde recairá sobre o valor das
ordinariamente praticadas para os produtores rurais que atendam o
requisito estabelecido no art. 2º, independentemente da faixa de
consumo e do horário de fornecimento do serviço.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se pequeno produtor rural,
o proprietário de terras em que se mantenha projetos de irrigação em
área igual ou inferior a 15 ha (quinze hectares).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva.
Justificação: Embora seja do conhecimento de todos que a

concessionária de energia elétrica tenha regime de tarifação
diferenciado para os produtores rurais em razão da faixa de consumo
de energia, o nosso projeto visa incentivar os projetos de irrigação em
pequenas propriedades cuja área irrigada não supere 15ha e que
permita ao proprietário e à sua família, com a redução dos custos da
energia elétrica, aumentar a sua renda.

O regime de tarifação diferenciado, como estamos propondo,
permitirá ao agricultor familiar ou ao produtor rural que tenha projetos
de irrigação de até 15ha, aumentar a sua produção,
independentemente da hora em que a energia é fornecida, o que
resultará em ganhos reais que reverterão para sua família, em
especial na educação, alimentação, vestuário e outros itens
essenciais para garantia da dignidade de seus membros.

Destarte, hoje o pequeno produtor é obrigado a trabalhar à noite, em
razão do sistema de tributação diferenciado hoje adotado pela
concessionária de energia elétrica, aumentando os custos indiretos de
sua pequena produção, sobretudo em razão dos encargos
trabalhistas, e, conseqüentemente, reduzindo a renda de sua família.

No momento em que se discutem ações e projetos que visam
ampliar a oferta de trabalho e renda nesse país, entendemos que a
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nossa proposta está em sintonia com esse objetivo e não produzirá
impacto nas receitas, constituindo, assim, instrumento de inegável
alcance social.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.128/2007
Isenta associações e entidades beneficentes constituídas no Estado

do pagamento de emolumentos pela prática de atos notariais e de
registro de interesse.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As associações e entidades beneficentes de cunho

exclusivamente filantrópico, constituídas no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade e declaradas
de utilidade pública nos termos da legislação estadual vigente, ficam
isentas do pagamento de emolumentos pela prática de atos notariais e
de registro de seu interesse.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A sociedade civil vem notoriamente se organizando em

forma de associações e entidades beneficentes, visando fortalecer e
dar densidade às inúmeras necessidades das comunidades que
representam democraticamente.

Essas organizações populares contam com o trabalho voluntário de
cidadãos desinteressados de qualquer ganho financeiro. Essas
pessoas investem sem esperar receber de volta os poucos recursos
que dispõem na implementação de ações sociais e de ajuda
humanitária, mantendo vivo o ideário que norteia esses grupos
voluntários e que vai impresso em seus estatutos sociais.

Considerando que os serviços prestados pelos Notários, Tabeliães e
Oficiais de Registro, que são profissionais do direito, dotados de fé
pública, a quem o Estado delega o exercício das atividades mediante
o recebimento dos emolumentos, e ainda o caráter público dos
serviços prestados pelas associações e demais entidades
beneficentes, é justo acolher esta proposta, razão pela qual contamos
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com o apoio de nossos 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 1.129/2007
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Curvelo 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 Curvelo o imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais, situado na zona rural desse Município, com área de 4,057411
hectares desmembrada de área maior, objeto de Matrícula nº 6866 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo, imóvel esse
doado ao Estado de Minas Gerais em novembro de 2003, situado na
Fazenda Mato do Moura, com os seguintes limites e confrontações: a
poligonal tem início no marco 0=PP, situado na cerca de arame que
faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, segue com
o rumo de 3º43'25”SO e percorre 143,99m por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 1,
segue com o rumo de 38º02'39”SO e percorre 33,94m por cerca de
arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo,
até o marco 2, segue com rumo de 45º24'52”SO e percorre 84,73m
por cerca de arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura
Municipal de Curvelo, até o marco 3, segue com o rumo de
49º31'38”SO e percorre 21,64m por cerca de arame que faz divisa
com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 4, segue
com o rumo 48º54'29”NO e percorre 145,42m por cerca de arame que
faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o
marco 5, segue com rumo de 34º04'20”NE e percorre 315,80m por
cerca de arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de
Curvelo, até o marco 6, segue com o rumo de 19º20'32”SE e percorre
120,00m por cerca de arame que faz divisa com terrenos de LMG-
754, até o marco O=PP, onde teve início esta descrição.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à doação
para entidade filantrópica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo

Estado de Minas Gerais por doação do Município de Curvelo, em
2003, com a finalidade de construção e funcionamento de Centro de
Recuperação para os sentenciados da Comarca de Curvelo. Porém,
passados 4 anos, a destinação do imóvel não foi concretizada. Em
setembro de 2006, o Subsecretário de Administração Penitenciária,
Genilson Ribeiro Zeferino, informou ao Prefeito Municipal de Curvelo,
por meio do Ofício nº 115/2006, da inviabilidade de qualquer
empreendimento de implantação de novo presídio na localidade de
Curvelo. Portanto, o imóvel encontra-se sem utilização, e, não
cumprida a finalidade, o Município de Curvelo destinará a referida
área para entidade filantrópica.

Com o objetivo de reverter o imóvel ao Município de Curvelo,
apresentamos este projeto de lei e contamos com o apoio dos nobres
pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.130/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional

Diocesana Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de
Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e

Educacional Diocesana Nossa Senhora do Carmo, com sede no
Município de Campanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Fundação Cultural e Educacional Diocesana Nossa

Senhora do Carmo, sediada em Campanha, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, legalmente constituída, mantenedora da Rádio
Diocesana AM-1140, que tem como objetivo criar, manter e
administrar atividades e programas de desenvolvimento cultural e
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educacional e de preservação de raízes culturais da população da
região onde atua. Implementa, ainda, projetos e programas sociais
que proporcionam melhoria da qualidade de vida da população e
ações em prol dos mais necessitados.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a 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 de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.131/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência

Comunitária Lano Rezende – Acolar -, com sede no Município de
Campanha.

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

Assistência Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no
Município de Campanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação de Assistência Comunitária Lano

Rezende - Acolar - é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
legalmente constituída, que promove atividades de cunho assistencial
e educativo, de combate à fome e à pobreza, de proteção da saúde da
família e de inserção de assistidos no mercado de trabalho, além de
atividades culturais e desportivas de interesse da comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.132/2007

Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa da segurança pública
para a emissão de segunda via de documentos roubados ou furtados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica repristinado o art. 1º da Lei nº 14.136, de 28 de

dezembro de 2001.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A gratuidade na emissão da segunda via de

documentosimportantes para a população, nos casos comprovados de
roubo ou de furto, prevista na Lei nº 14.136, de 2001, foi revogada
pelo art. 15 da Lei nº 14.938, de 29/12/2003. Não nos parece
adequada a revogação, uma vez que o cidadão que depende de
documentos indispensáveis não pode ser onerado em decorrência de
fatos sobre os quais não tem responsabilidade. Além disso, constitui
interesse público relevante para o Estado a regularidade na
identificação de pessoas e veículos, sendo, portanto, pertinente a
manutenção da isenção que já foi concedida no passado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nossos ilustres colegas
para a aprovação da proposição que ora apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Neider Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.040/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.133/2007
Acrescenta o art. 4º-A à Lei nº 12.701, de 23 de dezembro de 1997,

que dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 12.701, de 23 de dezembro de

1997, o seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A - As emissoras oficiais de rádio e televisão ficam obrigadas

a incluir, nas suas grades de programação diária, inserções com
conteúdos relacionados à aplicação e ao estímulo ao uso da norma
culta.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: Objetivando conscientizar as autoridades quanto à

importância da língua oficial, a Lei Estadual nº 12.701, de 23 de
dezembro de 1997, traçou diretrizes de ação ao Governo de Minas, no
sentido do desenvolvimento de programas e da realização de
atividades destinadas à valorização da língua portuguesa em nosso
Estado.

E no intuito de ampliar esses mecanismos de promoção, a proposta
em pauta prevê a divulgação, por parte das emissoras oficiais de rádio
e televisão de Minas Gerais, dos princípios e regras de aplicação da
norma culta, com vistas a estimular a sua utilização.

Assim, além de democratizar ainda mais o acesso à informação,
como forma de dinamizar as oportunidades de aprendizado da
população, este projeto suscita importante discussão acerca da
responsabilidade da mídia, seja na formação da opinião do público em
geral, seja no processo de instrução dos seus destinatários.

Ademais, a iniciativa atende os preceitos constitucionais federais, no
que dispõe o art. 24, VII e IX, §§ 1º a 3º, da Carta Magna, e estaduais,
estando de acordo com o art. 9º, XV, alíneas “g” e “i”, da Constituição
do Estado.

Por estas razões, 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 Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.134/2007
Declara de utilidade pública a Associação Unida do Jardim Laguna,

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

Jardim Laguna, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 7/10/2004, a Associação Unida do Jardim



1329

Laguna, com sede no Município de Contagem, tem por objetivo
manter atividades assitenciais voltadas para os moradores da região
do Bairro Jardim Laguna, por meio da busca de recursos e da geração
de trabalho e renda, necessários à melhoria de vida desses
moradores, e atuando junto a entidades sociais, políticas e
assistenciais da comunidade e do Município.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.135/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares - Aszito, com sede no
Município de Santa Cruz do Escalvado.

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

Pequenos Produtores de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares -
Aszito, com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 13/12/99, a Associação dos Pequenos

Produtores de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares - Aszito tem
como objetivo estimular as atividades e a articulação dos diferentes
setores que participam direta e indiretamente da agropecuária do
País, congregando profissionais, empresa da área de produção, de
ensino, de pesquisa e de assistência técnica para tal.

Reconhecida pelos serviços prestados, foi declarada de utilidade
pública pelo Município de Santa Cruz do Escalvado, por meio da Lei
Municipal nº 696, de 15/5/2006. Sendo assim, espera o signatário
merecer dos nobres pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.136/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Elion, 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

Comunitária Elion, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A referida Associação, fundada em 1992, sem fins

lucrativos, possui como objetivo essencial realizar obras e ações
visando à melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro
Tupi, pertencente ao Município de Belo Horizonte.

Dessa forma, desenvolve atividades sociais, culturais, educacionais,
desportivas e de preservação do meio ambiente; combate a fome e a
pobreza; dá proteção à saúde da família; promove a inserção de seus
associados no mercado de trabalho, bem como a habilitação de
portadores de deficiência; previne e combate o uso indevido de
drogas.

Considerando a importância da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.137/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os

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

Centralina os seguintes imóveis:
I - imóvel com área de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados),

situado na Av. Saudade, 55, Bairro São Januário, na sede desse
Município, registrado sob o nº 1.260, a fls. 110 do Livro 2-D, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canápolis; e

II - imóvel com área de 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados),
situado na Rua Belchior de Faria, 430, na sede desse Município,
registrado sob o nº 3.160, no Livro 2-J, no Cartório de Registro de
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Imóveis da Comarca de Canápolis.
Parágrafo único - Os imóveis descritos no “caput” destinam-se ao

funcionamento das Escolas Municipais São Januário e Carlos Prates,
respectivamente.

Art. 2º - Os imóveis de que trata 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 no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Zé Maia
Justificação: Apresento este projeto de lei para autorizar a doação

ao Município de Centralina dos imóveis citados, em virtude de estes
terem sido doados ao Estado por aquele Município para construção de
unidades escolares, que efetivamente veio a ocorrer. Com a
municipalização do ensino fundamental, o Município assumiu as
Escolas São Januário e Carlos Prates, ambas em pleno
funcionamento naqueles imóveis. Diante de tal realidade, a
Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba sugeriu à
Secretaria de Educação a transferência do domínio dos imóveis ao
Município, que assim poderá melhor administrá-los. A recomendação
foi prontamente acolhida, com aquiescência da Secretaria de
Planejamento e Gestão, e o Executivo apresentou projeto com vistas
à doação, o qual, devido ao Regimento Interno, foi arquivado no fim
da legislatura passada.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.138/2007
Torna obrigatória a inclusão de produto alimentício 100% (cem por

cento) mineiro na merenda escolar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a inclusão de produto alime ntício 100% (cem

por cento) mineiro, o pão de queijo, na merenda escolar das unidades
da rede estadual de ensino.

§ 1º - O produto deverá ser adquirido, preferencialmente, de
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produtor local ou regional.
§ 2 º - Para aquisição do alimento a que se refere o “caput” deste

artigo, serão obedecidas as normas legais referentes a licitações e
concorrências.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: A obrigatoriedade de se oferecer pão de queijo, produto

tipicamente mineiro, aos alunos da rede estadual de ensino tem como
objetivo estimular o consumo e introduzir na merenda escolar um
produto de grande aceitação pelas crianças.

A merenda escolar distribuída nas escolas da rede estadual é
rigorosamente acompanhada por nutricionistas e, através de um
cardápio balanceado, proporciona aos alunos uma alimentação
saudável.

Devemos ressaltar, ainda, que o pão de queijo é um produto de
panificação que não contém glúten, pois em sua formulação não é
utilizada farinha de trigo, e, sim, fécula de mandioca. O uso da fécula
de mandioca (polvilho) na fabricação do produto irá integrar uma
política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca
e seus derivados.

O alto consumo desse produto em Minas Gerais e a procura
crescente dos consumidores por produtos alimentícios não somente
nutritivos e saborosos, mas que também tragam benefício à saúde
estimula o estudo da incorporação de componentes nutricionais à
massa do produto. Sabe-se que a qualidade dos produtos oferecidos
no mercado é altamente variável e que as licitações para aquisição de
pão de queijo devem incluir parâmetros que garantam a qualidade do
alimento.

Assim sendo, entendo que a inclusão desse alimento na merenda
escolar atingirá os objetivos a que se propõe.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.139/2007
Institui no Estado Campanha de Vacinação Anual contra a Meningite



1333

Bacteriana, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Secretaria de Estado de Saúde deverá proceder

anualmente à vacinação gratuita, para prevenção da meningite, para
as pessoas cuja renda mensal seja igual ou inferior a um salário
mínimo.

Art. 2º - A campanha abrangerá todos os Municípios mineiros onde a
incidência da doença é expressiva.

§ 1º - Caberá às Secretarias Municipais de Saúde informar à
Secretaria de Estado de Saúde os dados de que dispõe sobre a
incidência de meningite bacteriana e apresentar estudos que
identifiquem o impacto da moléstia nos gastos com atendimento
médico, medicamentos e internação hospitalar.

§ 2º - As Secretarias Municipais de Saúde deverão requerer a
inclusão de seus respectivos Municípios no programa de vacinação,
baseando-se nos dados dos estudos previstos no § 1º.

Art. 3º - Para execução da referida vacinação, será firmado convênio
entre a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de
Saúde.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com
Secretarias Municipais de Saúde, realizará ampla campanha de
esclarecimento sobre a vacinação.

Art. 5º - A campanha de vacinação deverá ser implementada,
impreterivelmente, a partir do ano seguinte à entrada em vigor desta
lei.

Art. 6º - A realização do previsto no art. 1º desta lei ocorrerá
independentemente de outros programas de vacinação já existentes.

Art. 7º - Fica a Secretaria de Estado de Saúde obrigada a incluir a
campanha de vacinação contra a meningite bacteriana nas suas
previsões de gastos para o ano seguinte à publicação desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: A meningite é uma doença que ocorre o ano todo, no

mundo todo. Pode ser causada por vários agentes, tais como vírus,
bactérias e fungos. Os sintomas no adulto são febre, cefaléia, vômitos,
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prostação e sinais de irritação meníngea como rigidez de nuca,
convulsão, sinal Kerning e Brudzinski - sinais característicos da
doença, identificados em exames feitos por médicos. Em lactentes os
sinais são menos específicos, com prostação, inapetência, às vezes
irritabilidade e crise convulsiva.

Na doença meningocócia pode manifestar-se septicemia - infecção
generalizada -, que é a forma mais grave da doença, podendo evoluir
rapidamente para óbito.

Em 2007 foram registrados até o momento 315 casos de meningites,
sendo 16 casos de meningite meningocócia, com 4 óbitos.

Sete Lagoas é o Município que detém o maior número de casos de
meningite bacteriana. Em 2007 já são três casos, com dois óbitos. Em
Ipatinga foram registrados 39 casos, sendo 25 de meningite viral.
Houve 4 óbitos. Nesse Município, o agente etiológico está sendo
investigado. Em Belo Horizonte foram registrados 22 casos, com 2
óbitos.

O art. 196 da Constituição Federal diz 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 (...)”. Portanto, não há razão para que o poder público não
contribua para reduzir a incidência da meningite, que tem gerado
diversos problemas. Entendemos que - se não bastasse o lado do
indivíduo - a economia que se fizer em relação a hospitalizações e
medicamentos, já justificará o investimento na vacinação.

Diante do acima exposto, e na certeza de estar visando ao interesse
público, conto com a avaliação criteriosa dos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Djalma Diniz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 832/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.140/2007
Declara de utilidade pública o Asilo Confrade Francisco Venâncio

Pereira, com sede no Município de São Francisco de Paula.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarado de utilidade pública o Asilo Confrade

Francisco Venâncio Pereira, com sede no Município de São Francisco
de Paula.
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Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública o Asilo Confrade Francisco Venâncio Pereira, com sede no
Município de São Francisco de Paula, que, há mais de 50 anos, em
parceria com a Sociedade São Vicente de Paulo, tem como
finalidades estatutárias a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana, por meio da realização de
projetos de assistência especialmente direcionados à população
carente e idosa.

O objetivo do asilo é proporcionar auxílio material, moral, intelectual,
social e espiritual em condições de liberdade e dignidade, visando à
preservação de sua saúde física e mental, por meio da manutenção
de estabelecimento destinado ao abrigo da referida população.

Considerando a missão e os objetivos dessa entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei pedindo sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.141/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pains 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

Pains imóvel com 7.237,35m² (sete mil duzentos e trinta e sete vírgula
trinta e cinco metros quadrados), situado naquele Município e
registrado sob o nº R-180, a fls. 35 do Livro 03, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pains, a ser desmembrado em
duas áreas, nos termos dos anexos desta lei.

§ 1º - A área de 5.461,95m² (cinco mil quatrocentos e sessenta e um
vírgula noventa e cinco metros quadrados), descrita no Anexo I desta
lei, destina-se ao funcionamento de uma praça pública de lazer e
prática desportiva.

§ 2º - A área de 1.775,40m² (mil setecentos e setenta e cinco vírgula
quarenta metros quadrados), descrita no Anexo II desta lei, destina-se
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a arruamento público.
Art. 2º - Os imóveis de que tratam os parágrafos do art. 1º reverterão

ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes forem
dadas as respectivas destinações.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
A área de 5.46l,95m² tem a seguinte descrição: inicia-se o perímetro

no vértice V-1, de coordenadas N 7.747.645,5895m e E
430.791,4289m; alinhamento rua; deste, segue confrontando com a
Rua Pe. José Venâncio, com os seguintes azimutes e distâncias;
150º49’21” e 5,26m até o vértice V-2, de coordenadas N
7.747.640,995m e E 430.793,995m; muro; deste, segue confrontando
com Jakeline de Freitas Leite, com os seguintes azimutes e
distâncias: 252º47’58” e 22,60m até o vértice V-3, de coordenadas N
7.747.634,313m e E 430.772,410m; 161º29’08” e 11,00m até o vértice
V-4, de coordenadas N 7.747.623,882m e E 430.775,903m; muro;
deste, segue confrontando com Fernando Nominato da Silva, com os
seguintes azimutes e distâncias: 161º29’08” e 22,10m até o vértice V-
5, de coordenadas N 7.747.602,926m e E 430.782,920m; muro; deste,
segue confrontando com Antônio Ribeiro Sobrinho, com os seguintes
azimutes e distâncias: 161º29’08” e 9,50m até o vértice V-6, de
coordenadas N 7.747.593,917m e E 430.785,937m; muro: deste,
segue confrontando com Elmar dos Santos de Freitas, com os
seguintes azimutes e distâncias: 161º29’08” e 2,74m até o vértice V-7,
de coordenadas N 7.747.591,324m e E 430.786,806m; muro; deste,
segue confrontando com José Candido de Morais Segundo, com os
seguintes azimutes e distâncias: 263.59’45” e 27,13m até o vértice V-
8, de coordenadas N 7.747.588,486m e E 430.759,825m; muro
alinhamento rua; deste, segue confrontando com Rua Juca Rodrigues,
com os seguintes azimutes e distâncias: 264º25’14” e 12,70m até o
vértice V-9, de coordenadas N 7.747.587,251m e E 430.747,186m;
muro; deste confrontando com Gleison Rodarte Vilela, com os
seguintes azimutes e distâncias: 264º12’13” e 33,48m até o vértice V-
10, de coordenadas N 7.747.583,870m e E 430.713,881m; muro;
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deste segue confrontando com Deise Ribeiro Almeida, com os
seguintes azimutes e distâncias: 264º48’52” e 34,02m até o vértice V-
11, de coordenadas N 7.747.580,795m e E 430.679,999m; muro
alinhamento rua; deste, segue confrontando com a Rua Manoel
Lopes, com os seguintes azimutes e distâncias: 356º03’51” e 52,48m
até o vértice V-12, de coordenadas N 7.747.633,149m e E
430.676,397m; muro; deste, segue confrontando com a Prefeitura
Municipal de Pains - hospital, com os seguintes azimutes e distâncias:
85º13’38” e 21,07m até o vértice V-13, de coordenadas N
7.747.634,902m e E 430.697,390m; 83º30’59” e 94,645m até o vértice
V-1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº 45º00’, fuso-23, tendo como
datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM.

Anexo II
(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº , de de de 2007)

A área de 1.775,40m² tem a seguinte descrição: inicia-se deste
perímetro no vértice V-21, de coordenadas N 7.747.731,0572m e E
430.658,6180m; alinhamento rua, esquina Rua Dom Belchior; deste,
segue confrontando com a Rua Manoel Lopes, com os seguintes
azimutes e distâncias: 96º48’56” e 11,97m até o vértice V-15, de
coordenadas N 7.747.729,636m e E 430.670,507m; alinhamento rua -
muro; deste, segue confrontando com a Rua Manoel Lopes pelo lado
muro do hospital com os seguintes azimutes e distâncias: 176º42’53”
e 18,15m até o vértice V-16, de coordenadas N 7.747.711,515m e E
430.671,548m; 176º27’33” e 78,52m até o vértice V-12, de
coordenadas N 7.747.633,149m e E 430.676,397m; 176º03’51” e
52,48m até o vértice V-11, de coordenadas N 7.747.580,795m e E
430.679,999m; alinhamento rua; deste, segue confrontando com a
Rua Manoel Lopes, atravessando a rua, com os seguintes azimutes e
distâncias: 230º27’13” e 13,67m até o vértice V-17, de coordenadas N
7.747.572,090m e E 430.669,456m; alinhamento rua - muro; deste,
segue confrontando com a Rua Manoel Lopes, pelo lado da Escola
José Maria da Fonseca com os seguintes azimutes e distâncias:
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340º20’46” e 4,58m até o vértice V-18, de coordenadas N
7.747.576,403m e E 430.667,916m; 358º13’29” e 28,51m até o vértice
V-19, de coordenadas N 7.747.604,896m e E 430.667,033m;
356º10’59” e 84,70m até o vértice V-20, de coordenadas N
7.747.689,407m e E 430.661,394m; 356º11’12” e 41,742m até o
vértice V-21, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº 45º00’, fuso - 23, tendo como
datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Com fundamento na Lei nº 14.969, de 2004, que

autorizou o Poder Executivo a doar imóveis cedidos em decorrência
da municipalização do ensino, foi transferido ao domínio do Município
de Pains uma área de 8.293,90m², desmembrada do imóvel registrado
sob o nº R-180, a fls. 35 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pains, que então possuía 15.531,25m².

O terreno remanescente de 7.237,35m² atualmente atende a dois
propósitos: a área de 5.461,95m² abriga a praça de esportes,
tradicional centro de convívio social e cujas instalações e
equipamentos encontram-se em estado de abandono, necessitando
de urgentes intervenções para sua recuperação. Já nos restantes
1.775,40m² foi construído o prolongamento da Rua Manoel Lopes,
possibilitando assim o acesso imediato a outras vias públicas.

Somente com a transferência de domínio do bem para o patrimônio
do Município será lícito a municipalidade despender recursos próprios
e buscar as necessárias parcerias, em todos os níveis da
administração pública e empresarial, para a restauração das
instalações da praça, em benefício de toda a população de Pains,
principalmente as crianças, os jovens e os idosos, que voltarão a
contar com um espaço planejado para a convivência e os esportes.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desse 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 1.142/2007
Institui o Programa Universidade para Todos - ProUni-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Universidade para Todos -

ProUni-MG -, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e
bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento), meia-bolsa,
para cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em
instituições privadas de ensino superior do Estado de Minas Gerais,
com ou sem fins lucrativos.

§ 1º - A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros com
residência fixa nos Municípios de Minas Gerais, há pelo menos dois
anos, não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar
“per capita” não exceda o valor de até um salário mínimo e meio.

§ 2º - A bolsa de estudo parcial de 50% (cinqüenta por cento) será
concedida a brasileiros com residência fixa nos Municípios de Minas
Gerais, há pelo menos dois anos, não portadores de diploma de curso
superior, cuja renda familiar “per capita” não exceda o valor de até três
salários mínimos.

§ 3º - Para os efeitos desta lei, bolsa de estudo refere-se às
semestralidades ou anuidades escolares fixadas com base na Lei
Federal nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.

§ 4º - Para os efeitos desta lei, a bolsa de estudo parcial de 50%
(cinqüenta por cento), meia-bolsa, deverá ser concedida,
considerando-se todos os descontos regulares oferecidos pela
instituição, até mesmo aqueles dados em virtude do pagamento
pontual das mensalidade.

Art. 2º - A bolsa será destinada:
I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em

escola da rede pública ou em instituições privadas, localizadas no
Estado de Minas Gerais;

II - a estudante portador de necessidades especiais, nos termos da
lei;

III - A professor da rede pública de ensino, para os cursos de
Licenciatura e Pedagogia, destinados à formação do magistério da
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educação básica, independentemente da renda a que se referem os
§§ 1º e 2º do art. 1º.

§ 1º - Somente poderá se inscrever no ProUni-MG, o interessado
que não esteja contemplado por nenhum outro programa similar.

§ 2º - A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo
máximo para a conclusão do curso de graduação ou seqüencial de
formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de
desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas por
decreto regulamentador a ser expedido pelo Poder Executivo
Estadual.

Art. 3º - O estudante a ser beneficiado pelo ProUni-MG será pré-
selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem ou por outros critérios a serem
definidos pelo órgão gestor do Programa, a ser definido pelo Poder
Executivo por meio de decreto regulamentador, e, na etapa final,
selecionado pela instituição de ensino superior, segundo seus próprios
critérios, à qual competirá, também, aferir as informações prestadas
pelo candidato.

Parágrafo único - O beneficiário do ProUni-MG responde legalmente
pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por
ele prestadas.

Art. 4º - Todos os alunos da instituição, até mesmo os beneficiários
do ProUni-MG, estarão igualmente regidos pelas mesmas normas e
regulamentos internos da instituição.

Parágrafo-Único - O estudante beneficiário do ProUni-MG poderá
prestar serviços comunitários, nos termos de normas expedidas pelo
órgão gestor, aplicando-se à atividade o disposto na Lei Federal nº
9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 5º - A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos
ou sem fins lucrativos não beneficente, poderá aderir ao ProUni-MG
mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no
mínimo, uma bolsa integral para cada nove estudantes pagantes
regularmente matriculados em cursos efetivamente nela instalados.

§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo às turmas iniciais
de cada curso e turno efetivamente instalados a partir do primeiro
processo seletivo posterior à publicação desta lei, até atingir as
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proporções estabelecidas para o conjunto dos estudantes de cursos
de graduação e seqüencial de formação específica da instituição.

§ 2º - O termo de adesão terá prazo de vigência de dez anos,
contado da data de sua assinatura, renovável por iguais períodos e
observado o disposto nesta lei.

§ 3º - O termo de adesão poderá prever a permuta de bolsas entre
cursos e turnos, restrita a um quinto das bolsas oferecidas para cada
curso e cada turno.

§ 4º - O termo de adesão poderá prever que até metade das bolsas
integrais oferecidas pela instituição poderá ser convertido em bolsas
parciais à razão de duas bolsas parciais para cada bolsa integral,
observado o disposto nos §§ 1º e 3º.

§ 5º - A desvinculação do termo de adesão, por iniciativa da
instituição privada, não implicará ônus para o poder público nem
prejuízo para o estudante beneficiado pelo ProUni-MG, que gozará do
benefício concedido até a conclusão do curso, respeitadas as normas
internas da instituição, até mesmo disciplinares, e observado o
disposto no art. 4º.

§ 6º - A instituição privada de ensino superior sem fins lucrativos não
beneficente poderá, alternativamente, em substituição ao requisito do
“caput” e ao disposto no § 4º, oferecer uma bolsa integral para cada
dezenove estudantes pagantes regularmente matriculados em cursos
efetivamente nela instalados, desde que ofereça, adicionalmente,
quantidade de bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento) na
proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na
forma desta lei atinja o equivalente a 10% (dez por cento) da sua
receita anual efetivamente recebida nos termos da Lei Federal nº
9.870, de 1999, em cursos de graduação ou seqüencial de formação
específica, considerados, neste cálculo, os descontos de que trata o §
4º do art. 1º e as proporções estabelecidas nos §§ 1º e 3º do mesmo
artigo.

Art. 6º - Verificado o desequilíbrio na proporção originalmente
ajustada no termo de adesão, a instituição deverá restabelecer a
referida proporção, oferecendo novas bolsas a cada processo seletivo,
respeitando-se o disposto no art. 5º.

Art. 7º - As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino
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superior serão previstas no termo de adesão ao ProUni-MG, no qual
deverão constar as seguintes cláusulas necessárias:

I - proporção de bolsas de estudo oferecidas por curso, turno e
unidade, respeitados os parâmetros estabelecidos no art. 5º;

II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de
políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de autodeclarados
negros e indígenas.

§ 1º - O percentual de que trata o inciso II deverá ser, no mínimo,
igual ao percentual de cidadãos autodeclarados pretos, pardos e
indígenas no Estado de Minas Gerais, segundo o último censo da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 2º - No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios
do § 1º, as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por
estudantes que se enquadrem em um dos critérios do art. 2º.

§ 3º - As instituições de ensino superior que não gozam de
autonomia ficam autorizadas a ampliar, a partir da assinatura do termo
de adesão, o número de vagas em seus cursos, no limite da
proporção de bolsas integrais oferecidas por curso e turno, na forma
do regulamento.

§ 4º - O órgão gestor do Programa desvinculará do ProUni-MG o
curso considerado insuficiente, segundo os critérios de desempenho
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, por
três avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do
curso desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão ser
redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição,
respeitado o disposto no art. 5º.

Art 8º - As instituições que aderirem ao ProUni-MG serão
beneficiadas com insenção de tributos estaduais, entre aqueles
previstos nos arts. 144 e 149 da Constituição do Estado de Minas
Gerais, com
percentuais a serem definidos pelo Executivo Estadual por meio de
decreto regulamentador.

Art. 9º - O descumprimento das obrigações assumidas no termo de
adesão sujeita a instituição às seguintes penalidades:

I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas
gratuitamente, que será determinado, a cada processo seletivo,
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sempre que a instituição descumprir o percentual estabelecido no art.
5º e que deverá ser suficiente para manter o percentual nele
estabelecido, com acréscimo de um quinto sobre a diferença apurada;

II - desvinculação do ProUni-MG, determinada em caso de
reincidência, na hipótese de falta grave, sem prejuízo para os
estudantes beneficiados e sem ônus para o poder público estadual.

§ 1º - As penas previstas no “caput” deste artigo serão aplicadas
pelo órgão gestor do Programa, nos termos do disposto em
regulamento, após a instauração de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e o direito de defesa.

§ 2º - Na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo, a suspensão
da isenção dos impostos e contribuições de que trata o art. 8º terá
como termo inicial a data de ocorrência da falta que deu causa à
desvinculação do ProUni-MG, aplicando-se o disposto nos arts. 32 e
44 da Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no que
couber.

§ 3º - As penas previstas no “caput” deste artigo não poderão ser
aplicadas quando o descumprimento das obrigações assumidas se
derem em face de razões a que a instituição não deu causa.

Art. 10 - As entidades beneficentes de assistência social que atuem
no ensino superior poderão, mediante assinatura de termo de adesão
junto ao órgão gestor do Programa, adotar as regras do ProUni-MG
para seleção dos estudantes beneficiados com bolsas integrais e
bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento), em especial as regras
previstas no art. 3º e no inciso II e nos §§ 1º e 2º do art. 7º,
comprometendo-se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, ao
atendimento das condições previstas nesta lei.

Art. 11 - O processo de deferimento do termo de adesão pelo órgão
gestor do Programa, nos termos do art. 5º, será instruído com a
estimativa da renúncia fiscal, no exercício de deferimento e nos dois
subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva instituição, na forma do
art. 9º, assim como com demonstrativo da compensação da referida
renúncia, do crescimento da arrecadação de impostos e contribuições
municipais no mesmo segmento econômico ou da prévia redução de
despesas de caráter continuado.

Parágrafo único - A evolução da arrecadação e da renúncia fiscal
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das instituições privadas de ensino superior será acompanhada por
grupo intersetorial, composto por um representante do órgão gestor do
Programa, um da Secretaria de Estado de Fazenda, um da
Procuradoria  do  Estado, um da União Nacional dos Estudantes -
UNE -, um da União Estadual dos Estudantes - UEE-MG - e um da
União Colegial de Minas Gerais - UCMG -, que fornecerá os subsídios
necessários à execução do disposto no “caput”.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no
prazo máximo de noventa dias da sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Objetiva este projeto de lei a inserir o nosso Estado em

programa de concessão de bolsas de estudos nos moldes do
programa do governo federal, que tornou-se um dos mais populares
programas de inclusão social do governo Lula.

Nos últimos quatro anos, Minas Gerais voltou-se tanto para o
choque de gestão que os programas sociais ficaram praticamente
esquecidos. Acreditamos que está na hora de Minas correr atrás do
prejuízo, estabelecendo programas visando a suprir o enorme déficit
social do nosso Estado.

A experiência nacional é exemplar. O ProUni - Programa
Universidade para Todos do governo Lula foi criado pela Medida
Provisória nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de
13/1/2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos
integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de
graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições
privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção
de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa.

Em seu primeiro processo seletivo, o ProUni ofereceu 112 mil bolsas
em 1.142 instituições de ensino superior de todo o País. Nos próximos
quatro anos, o Programa deverá oferecer 400 mil novas bolsas de
estudos. A implementação do ProUni Federal, somada à criação de 10
universidades federais e 48 novos “campi”, amplia significativamente o
número de vagas na educação superior, interioriza a educação pública
e gratuita e combate as desigualdades regionais. Todas essas ações
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vão ao encontro das metas do Plano Nacional de Educação, que
prevê a presença, até 2010, de pelo menos 30% da população na
faixa etária de 18 a 24 anos na educação superior, hoje restrita a
10,4%.

Acreditamos que Minas Gerais, ao se espelhar na experiência do
governo Lula, pode também contribuir em muito com a formação
superior de nossos jovens por meio da aprovação e implementação da
legislação ora proposta.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 576/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, com o
poder público e com a sociedade de Caxambu pela realização do
Festival Água no 3º Milênio. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 577/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Hospital
Madre Tereza pelo transcurso de seus 25 anos de fundação. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 578/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Instituto Brasileiro
de Siderurgia - IBS -,na pessoa do Sr. Rinaldo Campos Soares,
Presidente desse Instituto, pela passagem dos 44 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 579/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Muriaé por seus 152 anos de emancipação política. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 580/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserida nos anais da Casa manifestação de aplauso ao jornal
“Gazeta Regional” pelos seus 10 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 581/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserida nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Centro
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Espírita Paz, Luz e Amor pelos 105 anos de sua fundação. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 582/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador de Estado com vistas a empreender
os esforços necessários para liberação de recursos para serviços de
manutenção do helicóptero Pegasus da PMMG para atendimento do
Município de Uberlândia e da região vizinha. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 583/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que realize
obras de pavimentação na BR-154, promovendo a ligação asfáltica
entre os Municípios de Ituiutaba e Campina Verde.

Nº 584/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que
promova os estudos necessários para realizar obra de duplicação da
BR-154 no trecho compreendido entre a divisa do Estado de Goiás e o
Município de Ituiutaba. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 585/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Padre
Agostinho Louis Damen pelo serviço prestado ao povo de Minas
Gerais, em especial o povo de Bandeira do Sul. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 586/2007, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação de
uma campanha, por intermédio do Conselho Estadual de Defesa da
Pessoa Portadora de Deficiência Física, com o objetivo de divulgar o
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, que regulamenta a Lei nº
7.853, de 24/10/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 587/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências com
relação à Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otôni e ao
Hospital Muncipal Raimundo Gobira, com as seguintes ações:
inspeção da Vigilância Sanitária no Hospital Municipal Raimundo
Gobira, para elaboração de laudo sobre a situação, com orientações
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para a solução dos problemas detectados e estabelecimento de prazo
para o seu cumprimento; envio de técnicos da referida Secretaria e do
Ministério da Saúde, para avaliarem a dimensão real do surto de
dengue no Município, bem como as medidas preventivas
implementadas no combate à doença; realização de estudo técnico
para avaliar a aplicação dos recursos do Pró-Hosp já liberados para o
Hospital Municipal Raimundo Gobira e para o Município de Teófilo
Otôni, em sua terceira fase, verificando o que foi executado até o
momento; fortalecimento da atuação da Gerência Regional de Saúde
de Teófilo Otôni.

Do Deputado Antônio Carlos Arantes e outros em que solicitam a
reativação da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Carlos Mosconi e da Deputada Elisa Costa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Turismo, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de
Política Agropecuária.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Deputados da Mesa,
Deputadas e Deputados, jornalistas, demais presentes, todos os
mineiros que me assistem neste momento, boa tarde.

Venho hoje a esta tribuna, primeiramente, para prestar uma
homenagem especial à Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais - Amig -, parabenizando o Prefeito de Itabirito, Waldir de
Oliveira, nosso querido Juninho, reeleito para ocupar por mais dois
anos a Presidência da Associação, cujo trabalho é sinônimo de
crescimento para o nosso Estado. Reitero meu apreço por sua pessoa
e pela louvável iniciativa de envidar esforços por intermédio da Amig
para que várias conquistas sejam efetivadas, como a parceria com os
Municípios mineradores, no intuito de elevar o crescimento econômico
local.

Minas Gerais recebe hoje R$206.000.000,00 por mês, arrecadados
com a Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM -,
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contribuição das mineradoras a ser investida, de acordo com a lei, em
projetos ambientais, desenvolvimento e diversificação econômica e
social.

Isso vem ocorrendo em Itabirito, que possui 50% de sua
arrecadação originada da mineração, permitindo implantar o Programa
Bolsa-Trabalho, que oferece condições às empresas que ali se
instalam de dar treinamento aos seus funcionários até seu pleno
funcionamento, diversificando a economia e criando alternativas
profissionalizantes para o Município.

Por essa reconhecida ação, parabenizo mais uma vez o Prefeito
Juninho e comungo com o pensamento de sua gestão de resultados,
que entende que os repasses da exploração mineral devem ser
utilizados em prol do Município.

Cabe ressaltar ainda a representatividade da Amig junto ao governo
do Estado, entidades e órgãos ligados aos interesses da Associação e
suas relevantes conquistas, que levarão benefícios para as cidades
mineradoras de todo o País.

Também gostaria de enfatizar hoje, nesta tribuna, o crescente
desenvolvimento do Município de Sete Lagoas, implementado por
meio do trabalho que vem sendo realizado pelo Prefeito Leone Maciel,
Secretários e funcionários municipais, em parceria com o Deputado
Federal Márcio Reinaldo e este parlamentar.

Na área da educação, um dos grandes avanços que Sete Lagoas
alcançará refere-se à implantação do Centro Federal de Educação
Tecnológica - Cefet - contribuindo para elevar ainda mais a qualidade
dos serviços educacionais oferecidos à população. É muito importante
também frisar que a Universidade Federal de São João del-Rei,
bastante apoiada pelos governos estadual e federal, estará
implantando seu “campus” avançado em Sete Lagoas. Outra
conquista é o Programa de Arrendamento Residencial, que prevê a
construção de 416 apartamentos, o que significa uma grande
oportunidade para as famílias de Sete Lagoas que vinham amargando
a insegurança de não contarem com um projeto habitacional. Agora,
cada uma dessas 416 famílias terá a chave da casa própria, trazendo
grande emoção para todo pai de família que a receber.

Temos o desejo contínuo de que Sete Lagoas continue somando
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esforços para garantir a geração de trabalho e renda, por meio dos
investimentos que são concretizados por intermédio dessa parceria.
Queremos também que as conquistas venham a se efetivar nos
projetos almejados pelo Prefeito Leone Maciel: saneamento básico,
habitação e recuperação de córregos altamente poluídos. Sete
Lagoas tem condições de receber investimentos de R$50.000.000,00,
por meio do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, do
governo federal. Acredito que essa parceria entre o Prefeito Leone
Maciel, o Deputado Federal Márcio Reinaldo e este Deputado é a
garantia de muitos benefícios para Sete Lagoas e região, contribuindo
sobremaneira para elevar o desenvolvimento de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para agradecer a visita a meu gabinete,
nesta tarde, de Geraldo e Pingo, Lideranças do Barreiro, Distrito de
Sete Lagoas. Parabenizo o trabalho que têm feito pelas comunidades
daquela cidade.

Gostaria de parabenizar ainda, nesta tribuna, o querido companheiro
Fábio Tigre, que assumiu recentemente a Prefeitura de Nanuque, e
ressaltar sua parceria incansável com este Deputado. No dia 4 de
maio, o Prefeito Armando Rodrigues Gomes teve seu mandato
cassado pelos Vereadores do Município. Gordinho, como é chamado,
sempre foi meu amigo e companheiro político. Desde 2002, durante a
campanha política, tem demonstrado sua força e seu compromisso na
busca de realização das ações deste Deputado. Gordinho fez-me
majoritário em Nanuque como Deputado Estadual por duas vezes, nas
disputas eleitorais de 2002 e 2006. Ao assumir a Prefeitura de
Nanuque, Gordinho tem em suas mãos a missão de tornar reais os
anseios da população, realizando as ações de que aquele Município é
tão carente.

Temos ainda muito trabalho a ser feito pela população de Nanuque
e acreditamos nessa parceria que é sinônimo de resultados, sempre
alinhados nos projetos do Governador Aécio Neves para garantir os
investimentos nas áreas da saúde, educação e segurança. Com esse
propósito, caminharemos verdadeiramente rumo ao desenvolvimento.
Mais uma vez, agradeço aos 1.513 nanuquenses os votos obtidos em
2002 e aos 3.455 que reforçaram a confiança em mim em 2006.

Gostaria de agradecer e enaltecer a visita que tive na semana
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passada, para tratar de assunto referente ao plantio de cana na
região, do Diretor da Usina Alcana, Enoch Resende, que tem
contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da região com o
plantio de 20.000ha de cana, gerando milhares de empregos e
trazendo para a região desenvolvimento e crescimento econômico,
financeiro e cultural. Assim, em um futuro próximo, a situação poderá
melhorar para as pessoas que ali vivem.

Desejo ao Prefeito Gordinho sucesso em sua nova caminhada e
quero dizer que nós, da Assembléia, estaremos sempre dispostos a
trabalhar para que Nanuque e toda a região sejam realmente lugares
que possam se desenvolver, melhorar sua cultura e apresentar
melhores condições de trabalho e vida para aquela população tão
pobre da região do Mucuri. Muito obrigado a todos e meus parabéns
ao Prefeito Gordinho.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente Deputado Doutor
Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, povo de Minas
Gerais, nesta tarde, gostaria de abordar um assunto que nos diz
respeito diretamente, principalmente nós, das regiões Noroeste e
Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e que nos
preocupa muito. Está praticamente terminando o mês de maio, e,
como é do conhecimento de todos, desde o mês passado, abril, a
nossa região já começou a enfrentar os terríveis efeitos das estiagens,
que, ano após ano, sucessivamente, acontecem nas nossas regiões.
Já estamos entrando em uma seca. Todo ano é essa história. Todos
os anos, ocupamos esta tribuna, com companheiros, solicitando
providências, pedindo socorro e mostrando que a região Norte mineira
precisa de um projeto específico para passar pelas secas sem um
sofrimento tão grande, como acontece. É bem verdade que o
Governador Aécio Neves tem feito de tudo. Por meio da Sedec, da
Copasa e de várias outras secretarias, ele faz o possível, e isso tem
ajudado muito a superar os momentos difíceis, os seis, sete meses
que enfrentamos de dificuldade por causa da seca em nossa região.

Entendo que é chegada a hora, dentro de uma programação do
governo federal, que acena para a população brasileira com o PAC. O
governo federal está em busca de Municípios e Estados que possuem
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projetos. Não adianta falar em Programa de Aceleração do
Crescimento se não temos projetos. Agora mesmo, vemos estradas e
BRs que têm os seus projetos alinhavados, prontos e discutidos. Elas
levarão vantagens, em todos os seus aspectos, em relação a outras
obras que deverão acontecer na malha viária federal. Isso também
ocorre em relação à região Norte mineira.

Tivemos o cuidado de fazer, Sr. Presidente, um levantamento dos
projetos, dos programas, das projeções de barragens do Norte de
Minas que têm projetos. Chegamos à feliz conclusão de que temos,
na verdade, mais de 30 barragens que já foram projetadas na nossa
região: Noroeste, Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. Todas
essas 30 barragens têm o projeto já elaborado. Aliás, algumas delas
têm projetos há muitos anos. Cito, por exemplo, a Barragem
Hidrelétrica de Jequitaí, uma obra em torno de R$250.000.000,00 e
que tem o seu projeto elaborado há 25 anos.

E todo ano rompe um pouquinho e consegue-se algum tipo de
recurso orçamentário. Um Deputado Federal se interessa, apresenta
uma emenda coletiva, e ela começa a “querer” sair do papel. Isso é
um exemplo. Temos, então, mais de 30 barragens projetadas.

Com base nessa constatação, iniciamos um movimento para que,
talvez na semana que vem, possamos nos reunir em Belo Horizonte
com a Superintendência da Codevasf, com o DNOCS e
representantes de Prefeituras do Norte de Minas, Noroeste,
Jequitinhonha e Mucuri. A partir daí, levantados os projetos, já está
praticamente marcada uma audiência em Brasília com o Vice-
Presidente da República, José Alencar, com o Ministro Walfrido e com
nossa bancada de Deputados Federais, especialmente os
parlamentares Fernando Diniz, Humberto Souto, Jairo Ataíde, Virgílio
Guimarães e outros com votação expressiva na região, como Aracely
de Paula, Bonifácio Andrada e Bilac Pinto.

Essa reunião será fundamental. Vamos ver se o governo acena
favoravelmente para os Estados que estão politicamente corretos,
estruturados em projetos como esses e que não desistiram de vê-los
executados. Há barragens fundamentais, entre elas Jequitaí,
Congonhas, essencial para o abastecimento de água em Montes
Claros, a do Peão, em execução em São João do Paraíso. Aproveito
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para cumprimentar o Prefeito do Município, Souza, Vereadores e
outras lideranças que não desistiram. Hoje a barragem está sendo
executada.

O trabalho foi realizado tendo como base a organização do Estado
de Minas, o trabalho feito, defendido e elaborado com a liderança do
Governador Aécio Neves e com a competência da Ruralminas, na
pessoa do Presidente Paulo Bregunci. Aproveito para homenagear
nosso ex-companheiro Paulo Brandão, está aí a Gláucia, sua esposa.
Ele iniciou efetivamente a construção da barragem do Peão, grande
companheiro. Sob essa memória, esse esforço do Norte de Minas,
queremos entregar nosso pleito nas mãos das autoridades federais
para que possamos ver a realização desse grande conjunto de obras
na região do Norte de Minas, a fim de minimizar os efeitos da seca ao
longo dos anos.

Convocamos nossos companheiros e esclarecemos que o momento
é crucial. Como se diz no Norte de Minas, o cavalo está passando
arreado na nossa frente. É necessário que não percamos a
oportunidade de entregar nas mãos das autoridades federais esse
conjunto de barragens que vem sendo tão bem conduzido pelas mãos
do Governador Aécio Neves.

Em segundo lugar, manifesto nosso agradecimento público ao
Governador Aécio Neves, que amanhã anuncia a liberação de mais 15
trechos do Pró-Acesso.

Todos os recursos dos trechos que serão anunciados amanhã estão
dentro do componente do Bird. A presença marcante do Governador
de Minas junto a organismos internacionais está nos proporcionando
mais essa leva de obras importantes para nosso Estado.

Das obras que serão anunciadas amanhã, grande parte está no Vale
do Jequitinhonha, mas duas estão no Norte de Minas: a liberação do
processo licitatório do asfaltamento da via de acesso dos Municípios
de Cônego Marinho e de Bonito de Minas, dois Municípios
emancipados da nossa querida cidade de Januária, que terão
oportunidade de integrar o processo de crescimento e
desenvolvimento do nosso Estado. Quem conhece esses Municípios
sabe da importância desse ato que será realizado no Palácio,
amanhã, e da autorização do Governador para licitação da obra. Por
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ser uma obra internacional, vencidos os prazos regimentais, espero
que, ainda neste ano, essas obras se iniciem. Isso mostra claramente
a presença do Governador. Se ele não saísse de Minas e fosse à
Europa, ao Japão e aos Estados Unidos, e ficasse esperando de
braços cruzados, os recursos não chegariam a Minas Gerais. Amanhã
comemoraremos a liberação desses 15 trechos, 13, no Vale do
Jequitinhonha, e 2, no Norte de Minas.

Além desses trechos, o Governador deve anunciar, até o final do
ano, outras obras de pavimentação fundamentais. Por exemplo, a
estrada de Montezuma, que já está na fase final de execução e irá
privilegiar um dos locais mais belos do País: as águas termais de
Montezuma. Estão na fase final de pavimentação também as estradas
de Rio Pardo, Indaiabira e Cristália; a estrada de São João do Paraíso
será inaugurada em junho pelo Governador; Varzelândia e Grão-
Mogol iniciarão sua pavimentação em alguns dias; Guaraciama e
Patis estão em fase de pavimentação; e o Governador deverá dar a
ordem de serviço para Francisco Dumont, Itacambira, Botumirim,
Ponto Chique, Campo Azul e Ibiracatu.

Portanto ficamos felizes porque o fruto do nosso voto e da nossa
confiança se traduz na administração séria, correta e de muito
progresso do Governador Aécio Neves. E, para concluir, ainda dentro
do programa de asfaltamento, no final de maio vencerá o prazo
solicitado pelo DNIT para publicar a licitação do projeto de restauração
completa da BR-135. Estivemos em Brasília, onde nos informaram
que, até o final de maio, essa licitação será publicada no “Diário Oficial
da União”. Estamos esperando pacientemente. Houve momentos de
embate, quando fizemos denúncias na Procuradoria da República, no
Ministério Público Federal, e pedimos que se esperasse até o final de
maio.

Vencido esse prazo, cobraremos novamente e acionaremos, se
necessário, o Ministério Público Federal. Considero que chegou o
momento em que não há mais lugar para promessas e anúncios que
não serão cumpridos. Esperamos que a nossa mais importante
estrada, que liga todo o Sudeste ao Nordeste brasileiro, possa ser
restaurada, e o trecho de Itacarambi-Manga até Montalvânia e a divisa
da Bahia, terminado.
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Então, deixo registrado os dois lados de um mesmo problema. De
um lado, vemos o Governador cumprir sua palavra empenhada, o
prometido; do outro, nossa esperança de que o DNIT cumpra o
comprometido com o Norte de Minas e acordado com o Ministério
Público Federal. O projeto de mais de R$300.000,00 foi doado pela
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros. Hoje esse
projeto está nas correções finais, e o prazo se encerra daqui a pouco
mais de uma semana. Aí, voltaremos a carga contra o DNIT para que
cumpra o que foi compromissado com Minas Gerais, com o Norte de
Minas.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público desta reunião,
venho tratar de alguns assuntos, mas, inicialmente, não posso deixar
de render nossas homenagens à Cemig, empresa tão importante para
o povo mineiro, que hoje faz aniversário. Por meio do seu Presidente
Djalma Morais, saudamos todos os funcionários dessa empresa, que
é orgulho para o nosso Estado.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Obrigado, Deputado João
Leite. Sei que V. Exa. iniciava um importante pronunciamento, como
sempre o faz, mas quero aproveitar para trazer um assunto importante
que merece ser divulgado aqui, nesta que é uma Casa política. Ontem
e hoje, toda a imprensa do País divulgou uma notícia que considero
da maior importância para mostrar a gravidade do momento que
vivemos. Já vivemos esse momento tempos atrás, mas agora ele nos
salta aos olhos.

Os Procuradores de Justiça, em Brasília, Luiz Francisco de Souza e
Guilherme Schelb, há uns cinco anos, ficaram muito famosos por uma
série de ações. Uma delas foi contra o então secretário particular do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, Sr. Eduardo Jorge. Ele teve a
sua vida praticamente execrada, foi linchado moralmente por todo o
País e ficou tristemente famoso. Agora, após quatro anos e meio,
depois de tanto tempo, o Conselho Nacional do Ministério Público
pune os dois Procuradores por considerar a ação deles perseguição
política contra o Sr. Eduardo Jorge.
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Caro Deputado João Leite, quero aproveitar para cumprimentar os
Promotores do nosso país, que, por meio do seu Conselho Nacional
do Ministério Público, ganharam muito.

O Ministério Público já tem grande respeitabilidade e credibilidade
no País, e cresce muito, hoje, com uma ação de absoluta justiça
contra dois de seus membros, que agiram de forma descabida e
injusta, execrando publicamente uma pessoa, que hoje deve ter sua
alma lavada. Quero saber se o Sr. Eduardo Jorge recuperará sua
honra, porque a opinião pública a respeito dele é, muitas vezes,
negativa.

Queria fazer esse importante registro, cumprimentando o Ministério
Público pela sua ação, através do Conselho Nacional do Ministério
Público, e também o Sr. Eduardo Jorge, pela atitude corajosa que
manteve durante todo esse tempo, com serenidade, esperando a
justiça, que tardou, mas felizmente veio. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado João Leite - Muito bem, Deputado Carlos Mosconi. V.
Exa. lembra um tema importante para o País. Acompanhamos a
situação durante estes anos, e V. Exa. lembra bem que o Dr. Eduardo
Jorge lutou, o tempo todo, buscando recuperar a honra que lhe foi
tirada. Os interesses político-partidários infelizmente estão fazendo
isso em nosso país. Essas notícias baratas enxovalharam a honra do
Sr. Eduardo Jorge, que a recupera neste momento. Esta é uma
oportunidade de, no Parlamento de Minas Gerais, rendermos nossas
homenagens a esse grande lutador, que, enquanto não recuperou sua
honra, não parou de lutar. Hoje o Conselho Nacional do Ministério
Público Federal dá ao Sr. Eduardo Jorge a inocência que ele tanto
buscou. Parabéns, Deputado Carlos Mosconi!

Queria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, falar sobre uma questão
que esta Casa vem tratando há algum tempo. Hoje não estou atuando
na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Lá estive na
última legislatura, mas ainda acompanho, com muito interesse, algo
que sempre foi e ainda é muito importante para a Comissão: a
questão do abastecimento da Região Metropolitana. Assim, houve
várias ações no Rio Manso, e especialmente no manancial do
Cercadinho, que abastece 70 mil famílias em Belo Horizonte e Nova
Lima. Fruto do trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
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Naturais e da ex-Deputada Lúcia Pacífico, nasceu a legislação que
criou a Estação Ecológica do Cercadinho, com a preservação da área
de recarga do Cercadinho e do entorno do manancial.

Fomos muito incentivados e inspirados pelos servidores da Copasa.
O Deputado Fábio Avelar lembra bem que foram eles que, com muita
garra, defenderam a importância do manancial, aqui e em diversas
audiências da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Àquela altura, enfrentávamos um empreendimento de 12 torres - 11
residenciais e 1 comercial -, que deveriam ser instaladas na área de
recarga do manancial do Cercadinho. E a legislação proposta da
criação da estação ecológica impediu que o empreendimento fosse
construído. Já havia a permissão e o licenciamento do Comam e da
Prefeitura de Belo Horizonte, sempre afoita e ansiosa por liberar e
destruir o meio ambiente em Belo Horizonte.

Os Deputados da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e outros Deputados, como o Deputado Fábio Avelar, entendiam que
aquele licenciamento não deveria ser municipal, mas estadual, a partir
da Feam e do Copam, porque a água do manancial do Cercadinho
abastece Belo Horizonte e Nova Lima, e a construção de 12 torres, de
não sei quantos andares, interferiria no cenário, na paisagem da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Lutamos muito e tivemos o apoio dos Deputados da Assembléia
Legislativa. O Presidente Laudelino Augusto, Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais à época, foi muito rápido na
ação, para que aprovássemos a legislação proposta pela Deputada
Lúcia Pacífico, e hoje temos a Estação Ecológica do Cercadinho, que
é restritiva mesmo.

Ela restringe a construção de prédios, residências e comércios.
Infelizmente, a Prefeitura de Belo Horizonte não se deu por vencida.
Já havia feito licenciamento para favorecer aquele empreendimento e
agora pretende fazer uma obra junto à Estação Ecológica do
Cercadinho, fato que os jornais estão noticiando.

Ninguém é contra a obra que liga Nova Lima à região dos
condomínios. Somos favoráveis à obra, que pode ser feita sem
alcançar essa estação; todavia ouvimos o Prefeito Pimentel dizer que,
enquanto houver aquela estação, a obra não poderá ser feita. O Sr.
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Murilo Valadares disse também que a obra não pode ser feita em
razão da estação ecológica.

Deputado Fábio Avelar, querem passar o trator sobre o manancial
do Cercadinho.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Eu lhe agradeço, Deputado
João Leite. Cumprimento V. Exa. por falar deste assunto, mais uma
vez, da tribuna desta Casa. Devemos estar atentos, porque tivemos a
oportunidade de acompanhar todo o desenrolar do trabalho iniciado
aqui por este Deputado e, posteriormente, enriquecido com a idéia da
nossa querida Deputada Lúcia Pacífico, que apresentou projeto
criando essa estação ecológica. Foi um projeto muito significativo para
a preservação de uma área de grande importância para a Copasa e,
como V. Exa. muito bem lembrou, foi muito questionado por seus
funcionários, por aquelas pessoas que têm grande experiência com
mananciais.

O Deputado João Leite - Valter Vilela, seu colega na Copasa, foi
quem nos inspirou. Não me esqueço desse nome. Ele é apaixonado
pelo manancial do Cercadinho.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Exatamente, ele é
Superintendente da área de meio ambiente. Naquela oportunidade,
verificamos que a Prefeitura queria, a todo custo, liberar a área. E,
como V. Exa. muito bem lembrou, o licenciamento, conforme
confirmado mais tarde, é de responsabilidade do Estado, por dois
motivos: por ser essa uma área de preservação permanente, em
virtude da existência de mananciais, e por outros aspectos previstos
pela legislação, ou seja, em todo empreendimento localizado nos
limítrofes de cidades em regiões metropolitanas, a competência para
licenciamento é do Estado.

Isso ficou claramente demonstrado, na oportunidade, mas, na
realidade, verificamos que a Prefeitura vem sempre procurando usar
do Coman, um órgão municipal, para fazer liberações de seu
interesse. Verificamos isso no processo do qual V. Exa. participou, de
maneira bastante ativa - o caso do aterro sanitário da BR-040, o lixão,
quando a Prefeitura tentou, após uma decisão do Copam, fazer o
licenciamento por meio do Coman. Graças a Deus, prevaleceu, como
não poderia deixar de ser, a decisão do Copam, e hoje, graças a essa
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intervenção, graças à participação da Assembléia, temos uma posição
definitiva acerca do aterro, que será utilizado até alcançar 930 ou, no
máximo, até dezembro deste ano.

Houve assim mais uma tentativa da Prefeitura de fazer o
licenciamento por meio do Coman. Temos de estar vigilantes,
Deputado João Leite. Estamos, como Vice-Presidente da Comissão
de Meio Ambiente, atentos a qualquer iniciativa para desvirtuar o
projeto, que foi muito bem idealizado e aprovado por esta Casa e
sancionado pelo Governador, criando essa importante área de
preservação, que é a Estação Ecológica do Cercadinho. Obrigado
pelo aparte e parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Fábio Avelar, pela
participação. V. Exa., como bem lembrou, iniciou esse processo.

Consta aqui a fala do Secretário da Prefeitura: “Fizeram uma reserva
do lado direito e esquerdo e, se essa lei não for revogada, nenhuma
obra poderá ser feita, pois não existe lugar para passar, se não for
pela reserva”. O Secretário Murilo Valadares quer passar o trator em
cima do manancial do Cercadinho e quer que a lei seja revogada.
Nesta Casa, temos de estar atentos a essa questão. Nós, Deputados
que temos o compromisso com o abastecimento, com as nascentes
que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte, não
podemos permitir isso.

Vejamos o que disse o Prefeito Pimentel: “Enquanto essa lei estiver
em vigência, não poderá ser feita nenhuma obra no eixo Belo
Horizonte-Nova Lima”. Essa é a pretensão da Prefeitura de Belo
Horizonte. Eu digo: a obra poderá ser feita sem destruir o que está
preservado. Estarei sempre atento a isso porque, com essas obras,
eles querem justificar a extinção da Estação Ecológica do Cercadinho.
Querem fazer essa justificação, entendendo, novamente, que o
Conselho Municipal tem autonomia, competência para promover
licenciamentos. Todavia, isso não é verdade, pois quem tem essa
competência é a Feam, o Copam. Estaremos atentos, para impedir
que seja destruída uma nascente, um manancial importante para o
abastecimento de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, já que a
questão que inclui Nova Lima.

Lamento que a Assembléia Legislativa, a todo momento, tenha de
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socorrer nossos mananciais. Sr. Presidente, além do aquecimento
global, estamos assistindo ao aquecimento de Belo Horizonte, o que
se deve a ações nefastas, infelizmente patrocinadas pela Prefeitura de
Belo Horizonte. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado

Paulo Cesar. Estou atento ao seu pronunciamento. É uma honra ouvir
V. Exa. falar em defesa de sua região.

Quero apenas registrar que, na manhã de ontem, no Município de
Santa Rita do Sapucaí, tive o prazer de participar, com o Sr. Marcus
Pestana, Secretário de Saúde, e com os Deputados Bilac Pinto e
Carlos Mosconi, da inauguração do Centro de Emergência construído
pela Prefeitura Municipal.

Trata-se de uma unidade de saúde construída pelo Prefeito Ronaldo
Carvalho, de Santa Rita do Sapucaí. Sem dúvida, é uma ação voltada
para os interesses da área da saúde do referido Município. Portanto
manifesto aplausos ao Prefeito Ronaldo Carvalho, bem como à
Câmara Municipal, por esse extraordinário investimento feito na área
da saúde do Município de Santa Rita do Sapucaí. Parabenizo não só
esse Município mas também o Município de Santa Rita de Caldas,
que hoje está em festa, visto que é o Dia da Padroeira, Santa Rita.
Agradeço a V. Exa. a boa-vontade em conceder-me o aparte.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Obrigado, Deputado

Paulo Cesar, principalmente pelas palavras elogiosas.
Gostaria apenas de deixar marcado o registro no Plenário da Casa,

na tarde de hoje, da minha satisfação com a decisão do Conselho
Nacional do Ministério Público pela decisão que tomou contra dois
Procuradores da República, que, de forma acintosa, escancarada e
grosseira, durante o governo Fernando Henrique, perseguiram alguns
membros desse governo, de forma injusta e principalmente ilegal
contra o à época Secretário Particular do Presidente Fernando
Henrique, Sr. Eduardo Jorge, contra o qual foram feitos muitos atos de
forma ilegal, que acabaram manchando a biografia de um homem
sério. Comprovou-se hoje, mais uma vez, sua honradez e a forma
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responsável com que conduziu seus trabalhos junto ao Presidente da
República.

Deputado Paulo Cesar, mais do que isso, quero passar um recado a
todos os agentes políticos do País, principalmente do nosso Estado,
aos Prefeitos, aos Vereadores e aos Deputados Estaduais e Federais
que se sintam prejudicados ou perseguidos por alguns membros do
Ministério Público de nosso Estado: que tenham a mesma coragem
que o Sr. Eduardo Jorge teve de denunciá-los ao Conselho Nacional
do Ministério Público.

Parabenizo também o Conselho Nacional do Ministério Público pela
isenção com que julgou o ato e pelas penas que foram aplicadas aos
dois Procuradores. Espero que o caso sirva de exemplo para todos
nós, agentes políticos, para que, a partir de agora, tenhamos mais
coragem de ir contra atos autoritários de membros do Ministério
Público. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa presente

e público que nos acompanha nas galerias e através da TV
Assembléia em todo o nosso Estado de Minas Gerais, meus
senhores, minhas senhoras, boa tarde. Quero também cumprimentar
o Presidente do PDT de Campos Altos, que nos está visitando com os
Vereadores da cidade. Ocupo, mais uma vez, esta tribuna para tratar
de um tema que muito tem preocupado este parlamentar: a segurança
pública do Estado, pela gravidade e urgência da situação,
especialmente no Município de Nova Serrana e região. Na última
sexta-feira, dia 18 de maio, atendendo a requerimento de minha
autoria, a Comissão de Segurança Pública da Casa realizou audiência
pública em Nova Serrana para debater os crescentes índices de
criminalidade nesse Município do Oeste mineiro, que se transformou
no maior pólo calçadista de Minas Gerais e segundo pólo calçadista
do País.

Nosso objetivo, ao propor esta audiência pública, era dar uma
resposta às reiteradas cobranças da sociedade local em relação ao
aumento da violência em Nova Serrana e região. E conseguimos, em
parte, atingir essa meta, uma vez que mais de 250 pessoas
compareceram à audiência, sendo grande parte desse público
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composto por lideranças políticas, empresariais, sociais e autoridades
constituídas do Município de Nova Serrana, Perdigão e Araújos. A
mobilização para esta audiência pública foi feita, o evento, divulgado,
a participação popular e das lideranças, expressiva, mas faltou maior
autonomia para que os representantes da Polícia Militar e da
Secretaria de Defesa Social nos permitissem uma proposta concreta.

E digo que nosso objetivo só foi atingido em parte por não termos
podido contar com todas as maiores autoridades da área da
segurança pública, naquela oportunidade. Impossibilitado de
comparecer, o Comandante-Geral da PMMG, Cel. Hélio dos Anjos
Júnior, enviou como representante o Ten.-Cel. Alcides Raimundo da
Silva, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Bom
Despacho, responsável pelo policiamento em 20 cidades da região,
incluindo Nova Serrana.

Embora reconheçamos a competência e a capacidade do Ten.-Cel.
Alcides, bem como os relevantes serviços que vem prestando a toda a
nossa região, infelizmente ele não tem a necessária autonomia para
atender à recorrente demanda pelo aumento do efetivo policial em
Nova Serrana e região. Ressalte-se que o Ten.-Cel. Alcides, em seu
pronunciamento, reconheceu a existência de um déficit de 26 policiais
militares na 100ª Companhia de Polícia Militar, hoje sediada em Nova
Serrana.

Já o Secretário da Secretaria de Defesa Social, Maurício de Oliveira
Campos Júnior, foi representado pela Sra. Sheila Cardoso, Diretora de
Planejamento Operacional dessa secretaria, que, embora
demonstrando grande competência, não possuía a necessária
informação para debater questões importantes como o aumento das
ocorrências policiais, a falta de efetivos das Polícias Civil e Militar no
Município, a ausência de um Defensor Público em Nova Serrana,
entre outras, que foram abordadas durante a audiência pública.

A sociedade local se mobilizou, pois estavam presentes o
Presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados, a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Nova Serrana, a Cooperativa de Crédito
Industrial, o Prefeito Municipal Joel Pinto Martins, o Vice-Presidente
da Câmara Municipal, representantes das diversas igrejas, dos clubes
de serviços, dos estudantes, além do Prefeito do Município de
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Perdigão, Gilmar Teodoro, e Vereadores de Perdigão e Araújos, dois
Municípios que também integram a Comarca de Nova Serrana.

Também as autoridades constituídas de Nova Serrana se fizeram
presentes, como as Promotoras de Justiça Dra. Manoela Xavier Lages
e Dra. Liliale Ferrarezi Fagundes; os Juízes Dr. Rogério Braga, Diretor
do Fórum de Nova Serrana, e Dr. Sérgio Sanches Ambrógi; o novo
Comandante da Polícia Militar no Município, Cap. Genésio Bernardo
Filho; o Delegado Regional de Polícia, Dr. Lindon; e o Presidente do
Conselho Comunitário de Segurança Pública, o empresário Aílton
Célio Duarte. O Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Nova Serrana,
Dr. Rogério Braga, protestou de forma veemente pela falta de pessoal
das polícias, pela ausência de um Defensor Público no Município e
pelas reiteradas e nunca cumpridas promessas de melhoria do
aparato de segurança no Município e na região. Uma constatação fácil
de ser feita: há apenas 12 anos, Nova Serrana, caro Presidente, com
uma população de apenas 15 mil habitantes, contava com quatro
Delegados de Polícia, e hoje, com mais de 60 mil habitantes, tem
apenas um Delegado, nenhum Defensor Público e um efetivo muito
reduzido de policiais militares. Por esta razão, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o trabalho continua até que tenhamos uma solução
concreta para esta tão importante questão. Informamos que
apresentaremos requerimento para que o Secretario Maurício de
Oliveira Campos Júnior seja convidado a comparecer à reunião da
Comissão de Segurança Pública, quando buscaremos o seu
comprometimento com a nossa causa. É importante fazermos esse
registro, pois vivemos tempos em que as funções do Parlamento se
vêem reduzidas, embora as cobranças que nos são feitas
cotidianamente sejam cada vez maiores.

De todo modo, saliento que as reivindicações da comunidade nova-
serranense relativamente à segurança pública serão encaminhadas
ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao
Comandante-Geral da Polícia Militar para que medidas efetivas sejam
adotadas. Aliás, a necessidade de providências quanto à violência em
Nova Serrana se mostra a cada dia mais evidente. O jornal “Estado de
Minas”, por exemplo, em sua edição de ontem, 21 de maio, mostrou
que Nova Serrana, que já é a 24ª cidade mais violenta de Minas,
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também vem-se destacando negativamente no aspecto da violência
no trânsito. Como bem demonstrou essa reportagem, o índice de
mortalidade no Município de Nova Serrana aumentou 42,8% nos
últimos cinco anos, sendo o maior aumento registrado entre os
Municípios mineiros com população entre 20 mil e 100 mil habitantes,
conforme dados do estudo Vida no Trânsito, elaborado pelo Ministério
da Saúde. Tão relevante é o assunto que o teor será transcrito nos
anais desta Casa, conforme requerimento que a seguir apresentarei.
Fizemos uma audiência pública importante em Nova Serrana, em que
ficou demonstrada a necessidade de uma presença maior do governo
do Estado e da segurança pública. Naquele dia, quando estávamos
reunidos, não havia nenhum Delegado, à exceção do Delegado
Regional, que estava presente na reunião. Só temos um Delegado,
que estava de folga naquele dia. É impossível uma cidade com mais
de 60 mil habitantes, que teve, no ano passado, mais de 10 mil
ocorrências policiais, ter apenas um Delegado, e, em alguns dias, não
ter nenhum.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Paulo Cesar,
parabenizo-o pela preocupação com a segurança pública,
especificamente na cidade de Nova Serrana.

É um absurdo uma cidade como Nova Serrana, com mais de 60 mil
habitantes, ter apenas um Delegado.

Assistimos, há pouco, a uma grande mobilização das forças de
segurança pública, reivindicando, justamente, melhores condições de
trabalho e um salário digno. O salário dos servidores do Estado é um
dos menores do País.

Faço este aparte para parabenizá-lo pelo empenho e para cobrar,
também, aproveitando este momento, um assunto, nessa mesma
linha, relativo a Uberlândia.

Recebemos uma reivindicação do apresentador Marquinhos
Maracanã, do programa Chumbo Grosso, da Rede Vitoriosa, e
também radialista da Rádio Itatiaia. Há, em nossa cidade, um
helicóptero, mas está parado em virtude de não haver recursos para
sua manutenção. Aliás, ele está parado, mas ninguém sabe onde
está.

Fizemos um requerimento nesse sentido, fazendo um apelo ao
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Governador para o atendimento desta nossa reivindicação. Só com
taxas, o nosso Estado arrecada em torno de R$400.000.000,00, mas,
infelizmente, esses recursos não vão para a segurança, mas sim para
o caixa único.

Foi uma grande luta para conseguirmos esse helicóptero para a
nossa cidade, mas, lamentavelmente, está parado. E ninguém sabe
se está em Uberlândia ou se o tiraram de lá, mandando-o para outra
região. A desculpa é que não há recursos para manutenção.

Assim, queremos saber qual é a verdade: “não há recursos para
manutenção ou ele está em outra cidade?”. Caso esteja, em qual
local?

Agradeço-lhe o aparte. Continue contando com o nosso apoio, pois
essa é uma questão muito séria.

Nova Serrana tem de ter também Defensores Públicos, que são
advogados do povo. Ficaram 101 dias de greve e retornaram, de
forma provisória, ao trabalho, esperando uma decisão do governo.
Parabéns.

O Deputado Paulo Cesar - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado.
Por falar em combustível, Sr. Presidente, fizemos um pedido ao

Comando da Polícia Militar para que se instale uma bomba de
abastecimento de combustível em Nova Serrana. Os carros dessa
instituição estão saindo de Nova Serrana para se abastecerem no
Comando da Polícia do 7º Batalhão em Bom Despacho. São 40km de
distância. Têm de percorrer 80km para se abastecer, além de
deslocarem uma viatura com um policial pela BR-262. Retornam
quase sem combustível, principalmente se forem essas viaturas mais
velhas, que têm um consumo maior. Quando retornam, têm de voltar a
Bom Despacho para se reabastecer.

São essas, Sr. Presidente, as minhas palavras, nossas
preocupações quanto à segurança pública em nosso Estado,
especialmente Nova Serrana e região. Muito obrigado.

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

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente em exercício na tarde
de hoje, caros colegas, estamos de volta a esta tribuna, em primeiro
lugar para agradecer ao nosso Governador Aécio Neves a assinatura,
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ontem, da primeira PPP do Estado para rodovias, mais precisamente,
para a recuperação da MG-050, que sai de Betim e vai até a divisa
com São Paulo, no Noroeste paulista.

Essa grande obra, Sr. Presidente, tem muita importância para a
nossa região, Divinópolis e cidades vizinhas. Essa rodovia corta a
nossa cidade e, pela proximidade dessa região - Divinópolis, Formiga
e Itaúna - com a Capital, possui grande tráfego, e muitos acidentes
acontecem ali. Eu e meu motorista fomos vítimas de um capotamento,
mas, graças a Deus, não tivemos nenhum problema mais sério.
Grandes acidentes acontecem nessa rodovia. Na semana passada,
um caminhão, ao se desviar de um cavalo, bateu de frente com uma
carreta, causando a morte do motorista do caminhão.

Essa obra, cujo compromisso para o seu início foi assinado ontem, é
de grande importância, pois muitas pessoas vêm à Capital para
estudo, trabalho, lazer e compras. Teremos um acesso mais rápido,
com qualidade e segurança.

Por outro lado, a região do Sudoeste mineiro, segundo as palavras
do Prefeito de São Sebastião do Paraíso, tem influência muito grande
de São Paulo. Essa rodovia, com melhores condições de tráfego, vai
integrar essa região à Capital mineira, à região central de Minas,
interiorizando mais e diminuindo esse contato do Sudoeste com São
Paulo, onde fica mais fácil cuidar da saúde e fazer compras. Então, há
dois motivos: a proximidade da região Centro-Oeste e o grande
número de pessoas que vêm a Belo Horizonte e a reintegração da
região Sudoeste à Capital de Minas.

Estivemos, uma semana antes, com o Secretário de Transportes e
Obras Públicas, e ele nos deu a notícia em primeira mão. Havia meia
hora que a empreiteira tinha firmado acordo com o governo do Estado
e marcado a data em que seria assinado o convênio, na segunda-feira
próxima passada, e o início das obras para 10 dias. Todo o nosso
Estado será beneficiado. Agradecemos ao Secretário, que nos
recebeu muito bem, prontamente, e nos colocou o DER à disposição
para fazermos uma visita nesta semana, a fim de entendermos essa
obra, os locais onde serão feitos os viadutos, as pistas duplas, a
terceira pista. Estamos agendando com o DER a nossa visita para nos
entrosarmos com essa grande obra.
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Quero também agradecer à empresa que nos atendeu ontem, com a
maior boa-vontade, convidando-nos para conhecer todo o trabalho.
Essa empresa terá sede em Divinópolis, com um escritório para
receber políticos e pessoas da comunidade que tiverem interesse em
conhecer o trajeto e pontos de pedágio. É interessante pagar um
pedágio de R$3,00, pouco mais de 1 litro de combustível, para termos
uma estrada de qualidade. Claro que todos acham ruim ter cada vez
mais impostos, mas é muito melhor gastar um pouco mais de 1 litro de
combustível e saber que não teremos um buraco na estrada; se o
carro estragar, teremos assistência. Isso é conforto, é qualidade de
vida.

Aproveitando também a oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de
agradecer aos colegas desta Casa as assinaturas em massa do nosso
requerimento sobre a Emenda nº 29, que trata da saúde. Estamos
trabalhando na Comissão de Saúde. Solicitei ao Deputado Carlos
Mosconi, nosso Presidente, uma reunião com os Presidentes de
Comissões de Saúde das Assembléias de todo o País, a fim de
agilizar esse requerimento, uma vez que já foi aprovado nesta Casa.
Precisamos dar seqüência para que os nossos Deputados e
Senadores  votem essa emenda que regulariza os gastos com a
saúde - o que pode ou não ser gasto -, incluindo-os na pauta de
saúde.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - É uma alegria muito grande
poder cumprimentá-lo neste momento, Doutor Rinaldo, e aproveitar a
oportunidade para agradecer à Comissão de Saúde desta Assembléia
Legislativa, na pessoa dos Deputados Doutor Rinaldo, Carlos
Mosconi, Carlos Pimenta e Ruy Muniz, que estiveram na minha
cidade, Teófilo Otôni, para verificar e testemunhar a situação de caos
em que se encontra a saúde no meu Município. Gostaria de relatar
que essa mesma Comissão esteve com o Secretário de Estado de
Saúde, que colocou à disposição recursos financeiros e materiais para
ajudar a resolver o problema crônico da saúde em nossa cidade.
Quero lamentar, no entanto, que falta um pouco de compreensão por
parte da nossa Prefeita, que não se tem direcionado no sentido de
fazer com que o Estado possa ajudar. Lamento que isso esteja
ocorrendo. Infelizmente, Teófilo Otôni é uma cidade plena na saúde,
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e, em vista disso, o Estado não pode fazer intervenção. É preciso que
a Prefeitura peça, interaja e permita uma co-gestão. Ainda anteontem,
recebemos um comunicado de que a Prefeitura não quis assinar os
contratos com os hospitais, especialmente o Hospital Santa Rosália, o
maior hospital de todo o Nordeste mineiro, de alta resolutividade.
Lamentavelmente, ao agradecer ao Doutor Rinaldo e a toda a
Comissão de Saúde que lá esteve, temos que dizer que vamos
precisar mais de V. Exas., dessa Comissão suprapartidária, para nos
ajudar a convencer a nossa Prefeita de que a saúde do povo é
sagrada. Ela não pode politizar esse assunto. Esse assunto precisa
ser tratado do ponto de vista institucional, e a Prefeitura não é
propriedade particular. A Prefeitura é do povo da nossa cidade, e esse
povo merece o respeito que não tem tido. Muito obrigado, Doutor
Rinaldo, pela visita feita a Teófilo Otôni e pelo carinho que
demonstraram. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sou eu quem agradeço seu aparte. Foi
um prazer visitar sua cidade. Lá pudemos verificar quanto está grave
o problema da saúde no seu Município. Creio que a nossa visita
renderá frutos, uma vez que fomos ao Secretário de Saúde, que
mostrou boa-vontade em resolver os problemas da cidade. Ele está
ciente de tudo, tem recursos e está interessado na resolução daquele
problema. Acredito que a Prefeita irá se sensibilizar. Ela está
precisando da ajuda de todos, da regional de saúde e da Câmara de
Vereadores, porque está sozinha. Clamo ao PT a dar um auxílio a ela,
porque ela precisa dessa ajuda. Falta gerenciamento na saúde de
Teófilo Otôni.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Muito obrigado, Sr.
Presidente, obrigado prezado amigo, companheiro de muitas lutas,
Deputado Rinaldo Valério. Não poderia deixar, amigo Rinaldo Valério,
em primeiro lugar, de registrar, mais uma vez, a alegria da convivência
com V. Exa. no Parlamento mineiro. Acompanhamos, ao longo de
nossa trajetória política, sua dedicação ao povo de Divinópolis não só
na área da saúde, como em todas as áreas de interesse da nossa
comunidade, desde o tempo em que éramos Vereadores em
Divinópolis. Portanto, para mim, é uma alegria estar ao seu lado,
colhendo os frutos de um trabalho harmonioso do nosso Governador
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Aécio Neves para que possamos ver um Estado de Minas Gerais cada
vez melhor e para que possamos, juntos, trabalhar pelo Centro-Oeste
mineiro e pelas várias regiões de Minas em que temos afinidades, de
maneira mais específica por Divinópolis e cidades vizinhas. V. Exa.
falava da alegria que temos, nesta semana, com a assinatura do
Governador e a parceria público-privada, para melhorar, duplicar,
construir viadutos e trincheiras na MG-050.

Ainda ontem, ao lado de V. Exa., tivemos oportunidade de reiterar o
convite ao Governador para estar lá conosco, no dia 15. Hoje já
conversamos com sua assessoria e com os empresários da empresa
vencedora da concorrência e estamos praticamente certos de receber
a visita do Governador e, mais do que isso, o início efetivo das obras
em Divinópolis no próximo dia 15 de junho, uma vez que, assinado o
contrato, o Governador já anunciou que automaticamente a empresa
estará com a ordem de serviço para fazer sua mobilização.

Na oportunidade, participando V. Exa. ativamente conosco,
aproveitamos para assegurar que a empresa contrate mão-de-obra ali
na região, nas cidades ao longo da MG-050. Obviamente, em
Divinópolis, ela deverá instalar seus canteiros de obra, e
procuraremos garantir que isso gere empregos ali, além de trazer o
grande benefício de melhorar aquela importante rodovia.

Teremos outros desafios juntos e havemos de estar unidos na
Assembléia, trabalhando pelo povo de Divinópolis e pelo povo mineiro.
Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento e pelo trabalho brilhante que
já vem fazendo ao nosso lado e ao lado dos demais colegas na
Assembléia. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Rinaldo - Agradeço o seu aparte, Deputado
Domingos Sávio. É muito bom estar aqui na Assembléia com V. Exa.,
contando com sua experiência e ajuda. Antigamente víamos políticos
em Divinópolis que tomavam assento em cargos importantes e
alimentavam a inimizade, um querendo atrapalhar o que o outro fazia.
Nós estamos inaugurando uma época nova, um modo novo de fazer
política: estamos sempre juntos, trabalhando pelo que possa ser
melhor para Divinópolis e região. Se Deus quiser, seremos assim
durante muitos anos em nossa vida pública.

Também estivemos presentes em Nova Serrana e queremos
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cumprimentar nosso colega Deputado Paulo Cesar pela reunião lá
realizada para discutir segurança pública. Fiquei muito triste ao saber
que o estado de calamidade na área de segurança pública a coloca
em 24º lugar. E, com toda essa gravidade, sabemos que o Município
tem apenas um Delegado, e já teve quatro. Portanto, Nova Serrana
precisa ser mais bem olhada por nossas autoridades. Quero
cumprimentar o Deputado Paulo Cesar e dizer que tivemos uma
manhã alegre com vocês. Vamos dar seqüência ao processo. Iremos
ao nosso Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, que não
pôde estar presente. O Deputado Paulo Cesar e eu fizemos nossos
pronunciamentos, apesar de sentir sua ausência. Nova Serrana
merece uma atenção especial. O restante de nossa fala ficará para
uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença nas nossas galerias de 40 integrantes do Clube de Mães da
Comunidade de Santa Efigênia, do Grupo Renascer de Brumadinho.
Desejamos que tenham uma boa estada na nossa Assembléia, que os
recebe de coração aberto. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 589/2007 ao Projeto de Lei
nº 588/2007, ambos do Deputado Weliton Prado, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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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 19/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que
acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do
Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Fahim Sawan e Fábio Avelar;
suplentes - Deputados Zé Maia e João Leite; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo
PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputada Cecília
Ferramenta; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues;
suplente - Deputado Paulo Cesar. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
20/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o art.
117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -
Deputados Arlen Santiago e Eros Biondini; pelo DEM: efetivo -
Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado
Luiz  Tadeu  Leite;  pelo PV: efetivo - Deputado Inácio Franco;
suplente - Deputado Rômulo Veneroso. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
21/2007, dos Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado e
outros, que altera os arts. 55, 56, 62 e 70 da Constituição do Estado.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Zé Maia; suplentes
- Deputados Fahim Sawan e Sebastião Costa; pelo DEM: efetivo -
Deputado Ruy Muniz; suplente - Deputado Gustavo Valadares; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente
- Deputado Padre João. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
587/2007, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art.
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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 7ª Reunião Ordinária, em 16/5/2007, dos
Requerimentos nºs 495 e 496/2007, do Deputado Célio Moreira, 504,
540 e 541/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 516, 517 e 519/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 8ª
Reunião Ordinária, em 16/5/2007, dos Projetos de Lei nºs 316/2007,
do Deputado Domingos Sávio, 605/2007, do Deputado Zé Maia, e
647/2007, da Deputada Elisa Costa, e dos Requerimentos nºs
475/2007, do Deputado Rômulo Veneroso, 499/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 500/2007, do Deputado Domingos Sávio; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
16/5/2007, dos Requerimentos nºs 443/2007, do Deputado Célio
Moreira, 497 e 518/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 508,
509, 512 e 513/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Saúde -
aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 16/5/2007, dos
Requerimentos nºs 502/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, e
520/2007, do Deputado Doutor Viana; e de Política Agropecuária -
aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 17/5/2007, do Requerimento
nº 503/2007, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Amanhã, quarta-feira, dia 23 de maio,

será um dia nacional de luta em todo o Brasil, promovida pelos
trabalhadores, centrais sindicais e população em geral. O mote será a
preservação dos direitos, ou seja, nenhum direito a menos. Nesse
eixo de manifestação nacional em Belo Horizonte, as centrais
sindicais e movimentos sociais estão convocando para um grande ato,
com concentração a partir das 14 horas, no dia 23, na Praça Sete.
Esse movimento tem, entre as principais bandeiras, a retirada do
Projeto de Lei nº 1/2007, do governo federal, o qual congela a folha de
pagamento dos servidores públicos, fixando apenas a inflação mais
1,5% nos próximos 10 anos. Pede, ainda, a defesa da previdência
social pública e universal, mudanças na política macroeconômica do
governo federal, reforma agrária e política agrícola, além da defesa da
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promoção da educação pública e de qualidade.
Sr. Presidente, por fim, ainda tem uma importante bandeira, dada

sua urgência, que é a defesa da manutenção do voto presidencial à
Emenda nº 3, da Super-Receita. Emenda esta que, uma vez
derrubado o veto, trará enormes prejuízos para o conjunto dos
trabalhadores deste país. Na prática, estaríamos rasgando a CLT e
criando uma figura esdrúxula, de uma relação entre pessoas jurídicas,
PJ e PJ. É interessante divulgar um estudo feito pelo Dieese, o qual
compara a manutenção ou derrubada da emenda. A referência é um
salário de R$3.000,00, com média de 10 horas extras por mês e
considerando os reflexos sobre 13º salário e férias. Se a emenda for
derrubada, hoje o trabalhador, considerando esse exemplo, ganharia
o salário líquido mensal de R$3.443,68. Se mantida a emenda, vários
direitos dos trabalhadores são retirados, pois teremos uma relação
entre pessoas jurídicas, e o salário líquido passaria para R$1.602.00.
Pasme, Sr. Presidente! Isso seria um enorme prejuízo para o
trabalhador, uma retirada gritante dos seus direitos.

Fazendo essa mesma simulação com relação às verbas resilitórias -
verbas recisórias do trabalhador ao final de um contrato de trabalho -,
pelo cálculo do Dieese, teríamos um valor líquido das verbas
resilitórias de R$21.906,27. Uma vez permanecendo a Emenda nº 3, o
trabalhador não receberia nada de verba resilitória. Esse momento é
de extrema gravidade para o conjunto dos trabalhadores de nosso
país, e é importante que cada trabalhador, sindicato e defensor da
soberania e da CLT participe conosco, com os movimentos sindicais,
com as centrais sindicais, com os movimentos populares, dessa
grande manifestação que acontecerá em Belo Horizonte, amanhã, dia
23, a partir das 14 horas na Praça Sete. Agradeço ao Sr. Presidente
pela deferência, e ao Deputado Délio Malheiros, pela atenção.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, entrei com
requerimento solicitando a inserção nos anais desta Casa de
pronunciamento feito pelo Deputado Federal José Fernando na
Câmara Federal, na semana passada. Esse jovem Deputado já foi
Prefeito de Conceição do Mato Dentro duas vezes e estréia muito bem
no âmbito federal, travando discussões importantes a respeito de
assuntos de grande interesse de Minas Gerais. Abordou
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especificamente assuntos que tratam do municipalismo, do meio
ambiente, da ética na política, apresentou alguns projetos de lei nessa
área, importantes para o País e para Minas Gerais. Relativamente a
Minas Gerais, deu sugestões para alterações da legislação tributária,
abordando a questão da mineração. Essa atividade é uma das mais
importantes para nosso Estado, mas também é um ônus porque a
legislação tributária ainda não foi totalmente definida com benefício
para o Estado. Cumprimento esse Deputado por seu oportuno
pronunciamento e estendo cumprimentos ao seu pai, José Aparecido
de Oliveira, grande político em Minas Gerais, que já foi Deputado
Federal, Secretário de Estado em Minas Gerais, Embaixador, Ministro
e Governador do Distrito Federal, época em que tive a honra de ser
seu Secretário de Saúde. Enfim, ocupou cargos da maior relevância
no nosso Estado e no País.

Ontem estive em Santa Rita do Sapucaí para a inauguração do
posto de saúde, juntamente com o Secretário Marcus Pestana e os
Deputados Bilac Pinto e Dalmo Ribeiro Silva. Cumprimento o povo
daquela cidade pela obra que lhe foi entregue por seu Prefeito,
Ronaldo Carvalho. Este e sua equipe fizeram um trabalho meritório,
construindo um pronto-socorro modelo, em parceria com a Santa
Casa, e trazendo benefício inestimável para o povo daquela cidade.
Esse trabalho conjunto com a Santa Casa possibilitará o
funcionamento do pronto-socorro, caso contrário seria extremamente
oneroso, tanto para a Santa Casa quanto para a Prefeitura.

Por fim, cumprimento o povo de Santa Rita de Caldas e de Santa
Rita do Sapucaí, duas importantes cidades do Sul de Minas, pelo dia
da sua padroeira, Santa Rita, 22 de maio. Obrigado.

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 da
Deputada Elisa Costa, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 33/2007 (Arquive-se o projeto), e, nos termos do inciso XIX
do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Carlos
Mosconi, solicitando a inserção nos anais da Casa de discurso
proferido em 18/5/2007, na Câmara Federal, pelo Deputado Federal
José Fernando Aparecido de Oliveira.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Patrús Filho, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado Délio Malheiros. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Délio
Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, caros colegas
Deputados, servidores da Casa, imprensa presente. Venho a esta
tribuna tratar de três assuntos que entendo serem pertinentes e
importantes para o Estado de Minas Gerais.

Em primeiro lugar, trago um assunto de experiência própria. Na
semana passada, fiz uma viagem a Brasília, cuja passagem foi paga
pela Assembléia, pois fui ao Ministério da Justiça discutir assunto
envolvendo a instituição. Quando me apresentei ao balcão da
empresa aérea, pediram-me que apresentasse o cartão de fidelidade.
Como viajo muito, tenho três ou quatro cartões. Neguei-me a
apresentá-lo por entender que o servidor público não pode tirar
proveito de uma passagem que é paga pela administração pública.
Nesse momento, veio-me a idéia de investigar e cheguei à conclusão
de que, neste país, não existe nada que obriga o servidor público a
ceder essas milhagens ou esses bônus para a administração pública.
Foi então que me veio a idéia de apresentar um projeto nesse sentido
à Assembléia Legislativa, para que, em toda viagem custeada pela
administração pública, as milhagens ou bônus de qualquer natureza
sejam atribuídos à administração pública, e o servidor, sob pena de
responder nos termos do seu estatuto, fica obrigado a ceder esses
benefícios para a administração pública, que poderá economizar até
10% na aquisição de passagens em viagens oficiais ou em viagens
em que o servidor esteja a serviço.

Vejo que essa iniciativa é importante. Se ela não existe no Brasil,
existirá em Minas Gerais, pela primeira vez. O que não é lícito, nem
justo, nem correto, nem moral é o servidor público utilizar-se de uma
passagem paga pela administração pública para dela tirar proveito
próprio e depois fazer uma viagem privada utilizando-se desses bônus
ou dessas milhagens.

As empresas devem adaptar os seus sistemas, para que a
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administração pública tenha o benefício desses bônus, e não o
servidor, porque quem paga essa passagem é o contribuinte, e não o
servidor. Esse projeto foi apresentado. Espero contar com o apoio dos
meus pares a sua aprovação. A administração muito ganhará com
esse projeto, que, como disse, é moral, ético e legal. Nenhum servidor
pode tirar proveito dessas passagens custeadas pela administração
pública, sob pena de incorrer na chamada apropriação indébita.

O segundo assunto diz respeito às estradas de Minas. O
Governador Aécio Neves assinou uma PPP para que a MG-050,
nesse contrato de parceria público-privada, possa ser explorada por
uma empresa particular que dela cobre o chamado pedágio. Isso é
assim no mundo inteiro, nos países civilizados. É uma ótima medida.
Mas temos um grave problema em Minas Gerais: as empresas
mineradoras, que não apenas destroem o meio ambiente e nivelam as
montanhas de Minas, ao contrário do que dizia Tancredo Neves, mas
deterioram e acabam com as nossas estradas. Basta verificar o
estado da BR-040 em direção ao Rio de Janeiro e da estrada que liga
a BR-040 a Ouro Preto. Essas estradas foram reformadas
recentemente pelo erário e hoje estão absolutamente danificadas
pelas mineradoras, que destroem o nosso solo, o nosso lençol
freático, as nossas montanhas, num sentido contrário ao que dizia o
ex-Presidente Tancredo Neves. Elas nivelam as montanhas de Minas
Gerais, não deixam aqui praticamente nenhum centavo, e os seus
caminhões transitam de maneira desenfreada, estragando as
estradas, e nada é feito.

Nesta Casa, temos de trabalhar para que essas empresas paguem
“royalties” ao Estado de Minas Gerais, porque elas levam a riqueza
embora, destroem o subsolo, as estradas e, como já disse, nenhum
centavo deixam para o Estado.

Elas geram riquezas para o País, mas deveriam compensar os
danos inexoráveis que deixam em nosso meio ambiente. É urgente
que essas empresas parem de transitar com esses caminhões
pesados nas estradas ou indenizem o Estado pelo estrago que estão
fazendo em nossas BRs.

Do trevo de Ouro Preto até a cidade de Congonhas, a BR-040 está
quase intransitável, porque a Cia. Vale do Rio Doce deixa crateras nas
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estradas. As estradas que ligam Belo Vale, que atravessam a Serra
da Moeda, a estrada da Inconfidência, a BR-040, do BH Shopping ao
trevo de Ouro Preto, acabaram, estão esburacadas e danificadas. E a
empresa deve ser responsabilizada, porque nenhum País do mundo
permite que uma atividade mineradora dessa envergadura use, com
seus caminhões fora-de-estrada, as estradas asfaltadas. O pior é que
as cargas não são cobertas. Só o Brasil permite caminhão de minério
sem cobertura da carga. Isso deve ser transportado por trem, não por
caminhão.

Danificam as estradas e estragam os veículos que vêm atrás. É uma
situação caótica, que precisa ser investigada, porque não é possível
que deixem esses buracos, acabem com o lençol freático e as
estradas, não paguem “royalties”, e a situação continue como está.

Chamo a atenção dos meus colegas Deputados, do Ministério
Público, da população e do governo do Estado, para que dêem
atenção ao estrago nas estradas que essas mineradoras estão
fazendo, especialmente na região da Grande Belo Horizonte.

Por último, Sr. Presidente, um assunto que me traz à tribuna diz
respeito também ao trânsito. A Prefeitura de Belo Horizonte, conforme
noticiado nos jornais, colocará nas ruas, nos próximos dias, 500
fiscais de trânsito. Dessa vez, entregou a caneta da multa aos
guardas-municipais, da chamada Guarda Municipal Patrimonial, que
não têm atribuição legal para aplicar multa de trânsito.

Este Deputado, quando Vereador, na Câmara Municipal de Belo
Horizonte foi derrotado, infelizmente, por 38 votos a 2; apenas o
Vereador Antônio Pinheiro me acompanhou na empreitada contra a
proposta da Prefeitura de permitir à Guarda Municipal aplicar multas.
Essa aplicação de multas está prevista, no Código de Trânsito, para
os órgãos de trânsito criados com a atribuição específica de aplicar
penalidades de trânsito.

Um guarda-municipal não tem competência, condição nem
treinamento e não pode arvorar-se na condição de fiscal de trânsito e
sair aplicando multas. É um desvio de conduta. Nada contra os
guardas-municipais patrimoniais, mas as suas atribuições estão
previstas no Estatuto da Guarda Municipal e não envolvem
fiscalização de trânsito.
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A Prefeitura de Belo Horizonte só falta fazer como a Coréia do Sul
anos atrás, quando cada desempregado ganhou uma máquina
fotográfica e passou a fotografar os veículos estacionados em
desacordo com a lei, para vender as fotografias ao poder público. A
Coréia do Sul encontrou nesse procedimento, uma maneira de ocupar
os desempregados e gerar-lhes alguma renda. Foi um desastre,
porque mortes ocorreram, motoristas se atracaram com esses
guardas criados dessa forma.

Em Belo Horizonte não é diferente. Querem atribuir à Guarda
Municipal o poder de aplicar multa de trânsito, sem preparo e sem
atribuição legal.

O governo federal transformou o Denatran em uma fonte também
arrecadatória, porque 5% do DPVAT direcionado para o Denatran, em
torno de R$210.000.000,00 por ano, são desviados para outras
finalidades que não educação no trânsito. Em Belo Horizonte a
BHTRANS arrecada em torno de R$43.000.000,00 por ano, apenas
com aplicação de multas.

A Prefeitura instalará mais de 20 radares nas vias da cidade e
colocará lá 500 guardas. É a indústria da multa florescendo
novamente. O PT deveria ser mais atento e não se arvorar nessa
condição de delegação de tantas pessoas para se envolver nessa
indústria da multa. O que se faz em Belo Horizonte é lamentável
porque, em nossa Capital, em cada esquina, haverá um guarda
municipal aplicando multas, além de outros da BHTRANS e dos
radares.

É importante a redução de acidentes de trânsito, mas é preciso
educar os motoristas e aplicar o que a lei manda. No caso das multas
de trânsito, é preciso haver campanhas educativas, e não fazer do
radar, do guarda patrimonial com a caneta na mão uma fonte
inesgotável de arrecadação de recursos com a aplicação desmedida,
descabida e ilegal de multas. Não podemos conviver com a
arbitrariedade em que o cidadão é compelido a pagar multas e mais
multas em razão da voracidade de arrecadação dos entes federados.
Aqui, no caso específico, falo de Belo Horizonte.

Há que compatibilizar a punição do motorista com a questão da
arrecadação. Não é possível um órgão como a BHTRANS arrecadar
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R$43.000.000,00 e não ter uma fonte orçamentária para seu custeio,
tendo que viver exclusivamente do dinheiro arrecadado com as multas
de trânsito. Quando a Prefeitura colocar mais 500 fiscais de trânsito
na cidade de Belo Horizonte, com certeza, a população ficará
constrangida e ameaçada por ter de se curvar diante de 500 fiscais,
ameaçando, com a caneta na mão, aquele que transita pela cidade,
que dirige em Belo Horizonte.

Certo dia, ouvi de um advogado, colega nosso, a seguinte frase:
“Tenho mais receio de uma caneta nas mãos de um guarda de
trânsito que de uma caneta nas mãos de um Juiz”. E isso é verdade.
Está aqui nosso ilustre Prefeito de Valadares, Dr. Mourão, um
constitucionalista que sabe que, de fato, uma caneta nas mãos de um
Juiz serve para proferir uma sentença contra a qual cabem inúmeros
recursos aos tribunais superiores. Entretanto uma caneta, nas mãos
de um guarda de trânsito, é pior porque esse se arvora como o dono
da verdade, anota que o motorista estava falando ao celular, que
estava dirigindo com apenas uma das mãos, e o condutor do veículo
não tem nenhuma chance de defesa relativamente à anotação
daquele guarda, ao contrário da sentença do Juiz, à qual cabe
recurso.

E pior: quando se arrecadam recursos com multas, o dinheiro é
desviado flagrantemente, como o PT faz em Belo Horizonte e em
Brasília, no Denatran. Pior ainda é que, quando o cidadão recorre da
multa, aqueles que deveriam julgá-la no tempo estabelecido pela lei,
que são o DNIT e a Jari, não o fazem. Dão efeito suspensivo àquela
multa, e, quando o motorista vai vender seu veículo, é vítima de nova
arbitrariedade: ou ele paga aquela multa que está “sub judice”, cujo
recurso o órgão de trânsito não decidiu, ou não consegue vender seu
veículo.

Vivemos em um País em que impera a arbitrariedade desses órgãos
de trânsito. Vejo muitos políticos querendo ocupar a Diretoria do DNIT.
Não há, no Código de Trânsito, nenhuma punição para os
responsáveis pelo DNIT, que deixam as estradas esburacadas, com
barreiras caídas sem aviso, e esses estragos, esses buracos
provocam a morte de pessoas. Ninguém é responsabilizado
criminalmente por isso.
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O dono do cavalo que não recolhe seu animal da estrada, vindo
esse a causar um acidente de trânsito, deverá responder pelos danos
havidos, mas o Diretor do DNIT que deixa uma estrada com erosão,
sendo a causa de um acidente fatal, não responde por isso porque foi
essa a opção do Código de Trânsito.

Portanto, colegas Deputados, imprensa e todos que estão nos
assistindo pela TV Assembléia, em Belo Horizonte se está
implantando a indústria da multa, que arrecadará, mas constrangerá e
ameaçará o cidadão.

Tenho absoluta certeza de que, no que diz respeito à utilização dos
recursos da multa na educação, “tudo continuará como dantes no
quartel de Abrantes”. Ou seja, o dinheiro será desviado. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 19/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe

acrescenta parágrafo ao art. 2º-A da Lei Complementar nº 83, de
28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise visa a acrescentar o § 4º ao art. 2º-A da Lei

Complementar nº 83, de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado. O preceito em questão tem o objetivo
de autorizar o mencionado órgão jurídico, no âmbito do Poder
Executivo, a defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e
passivamente, os membros dos conselhos do poder público, ainda
que não percebam remuneração e exerçam função sem cargo,
contanto que, em decorrência do exercício regular das atividades
institucionais, forem vítimas ou apontados como autores de ato ou
omissão definido como crime ou contravenção penal.

Em relação aos servidores públicos propriamente ditos, assim
entendidos os servidores estatutários da administração direta,
autárquica e fundacional, e aos dirigentes e empregados públicos das
empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas
públicas), o ordenamento normativo mineiro já assegura essa
prerrogativa a tais agentes por meio da citada Lei Complementar nº 83
e da Lei nº 16.142, de 2006, respectivamente.

Ora, a expressão “agente público” tem sentido amplo e abrange
todas as pessoas que exercem função estatal, seja em caráter
permanente ou temporário, seja mediante vínculo estatutário ou
celetista, seja, ainda, de forma remunerada ou gratuita. Nesse caso,
podem-se mencionar os jurados, os comissários de menores, os
mesários convocados para ajudar na apuração dos votos por ocasião
das eleições, os quais, embora não sejam titulares de cargos públicos
nem percebam remuneração, exercem atividade tipicamente estatal.
Enquanto estiverem no desempenho de suas atribuições, colaboram
com o poder público, embora episodicamente, razão pela qual o
publicista Celso Antônio Bandeira de Mello os enquadra na categoria
de “particulares em colaboração com a Administração”, que é uma
espécie do gênero agente público (“Curso de Direito Administrativo”.
20a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 232-233).

Na concepção de Hely Lopes Meirelles, as pessoas designadas ou
convocadas para desempenhar as funções de jurado, mesário
eleitoral ou comissário de menores, entre outras, enquadram-se na
categoria de “agentes honoríficos”, que são agentes públicos
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encarregados de exercer função estatal, em caráter transitório, sem
remuneração e sem vínculo empregatício com o Estado. Segundo o
autor, “somente para fins penais é que esses agentes são
equiparados a funcionários públicos quanto aos crimes relacionados
com o exercício da função, nos expressos termos do art. 327 do CP”
(“Direito Administrativo Brasileiro”, 23a ed. São Paulo: Malheiros, 1998,
p. 79).

Embora ambos os juristas divirjam quanto à categoria, não há
dúvida de que se trata de espécie do gênero agente público, pois
está-se diante de pessoas que não mantêm relação profissional com o
Estado nem percebem remuneração, apesar de desempenharem
função pública. Se se quiser manter fidelidade à classificação de
Celso Antônio, os membros de conselhos de que cogita o projeto são
particulares em colaboração com o Estado, ao passo que, para os
partidários da tese de Hely Lopes, trata-se de agentes honoríficos.
Entretanto, independentemente da opção ou da preferência por uma
ou outra tese, parece-nos claro que esses conselheiros são agentes
públicos porque exercem função estatal.

Ora, é sabido que muitos conselhos criados e mantidos pelo Estado,
principalmente na estrutura administrativa do Executivo, são
constituídos por cidadãos não ocupantes de cargo ou emprego
público. Sob o prisma do direito administrativo, esses agentes não se
enquadram na categoria de servidores públicos, apesar de exercerem
função pública. Isso porque a situação desses agentes não está
agasalhada pela definição legal de servidor prevista na Lei nº 869, de
1952, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais. De acordo com o art. 2º da citada lei,
“funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo
público”. Este, segundo a dicção do “caput” do art. 3º do referido
Estatuto, “é o criado por lei em número certo, com a denominação
própria e pago pelos cofres do Estado”.

Se os integrantes desses conselhos não são titulares de cargos
públicos criados por lei, apesar de exercerem atividade pública, é fácil
perceber que não mantêm relação profissional com o Estado, o que
afasta a possibilidade de serem considerados servidores públicos nos
moldes do direito administrativo. Ademais, não recebem remuneração,
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que é a retribuição pecuniária devida aos ocupantes de cargos dessa
natureza.

Por outro lado, o “caput” do art. 327 do Código Penal Brasileiro
contém uma definição muito ampla de funcionário público, segundo a
qual “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego
ou função pública”. O § 1º do art. 327 amplia ainda mais o alcance do
mencionado preceito ao equiparar a funcionário “quem exerce cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal”.

Nota-se que a definição prevista na legislação penal é
extremamente genérica e diferente da prevista no Estatuto, pois
abrange o universo de pessoas que exercem função pública,
independentemente de remuneração ou de vínculo estatutário com o
Estado, suas autarquias ou fundações públicas. Nessa linha de
raciocínio, é admissível a interpretação de que até mesmo as pessoas
que trabalham em entidades privadas não integrantes da
administração indireta do Estado, mas que executam serviços
públicos ou de interesse social, serão julgadas como funcionários
públicos se cometerem crimes ou contravenções decorrentes do
exercício regular de suas funções. Nesse ponto, o legislador penal
deu ênfase à natureza da atividade pública para caracterizar a figura
do funcionário, e não à natureza do vínculo entre o agente e o Estado.

A expressão “entidade paraestatal” abarca todas as entidades que
atuam paralelamente ao Estado no desempenho de atividades de
interesse público, apesar de não haver, no plano doutrinário,
uniformidade de entendimento quanto ao alcance do termo. Alguns
autores incluem no conceito as entidades da administração indireta;
outros as excluem da definição para inserir as entidades do chamado
terceiro setor, que são entidades privadas, sem fins lucrativos, mas
que desempenham serviços de interesse público ou social.

Se os ocupantes de cargos e empregos públicos da administração
direta e indireta podem ser protegidos, judicial ou extrajudicialmente,
pelos respectivos órgãos jurídicos do poder público, no caso de serem
apontados como autores ou vítimas de crimes no desempenho de
suas atividades, afigura-se-nos conveniente estender tal prerrogativa
aos membros de conselhos não titulares de cargos públicos, visto que
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a natureza da atividade é pública. Todavia, deve-se deixar claro que
essa proteção judicial não se aplica a todos os comportamentos de
tais agentes, estando patente que atividades estranhas ao exercício
da função estatal não serão alcançadas pelo comando da norma.

Assim, se o ato praticado por determinado membro de conselho não
guardar relação de afinidade ou conexão com sua atribuição
institucional, a Advocacia-Geral do Estado ou o órgão equivalente não
poderá promover a defesa jurídica do agente, sob pena de
responsabilidade administrativa. A intervenção do órgão jurídico do
Estado somente se legitima quando as ações ou omissões imputadas
ao agente decorrerem do exercício institucional de suas atividades.

Por essas razões, entendemos que o projeto sob comento, a par de
oportuno e conveniente, é justo em relação aos membros de
conselhos que exercem função estatal, mas que não recebem
retribuição pecuniária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 19/2007.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Chico

Uejo - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei sob exame, do Deputado Weliton Prado, originado
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 179/2003, propõe a criação
do Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas
Propriedades - Preapa-MG - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi o projeto
apreciado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende criar o Preapa–MG, com o objetivo de

melhorar as condições de vida e a renda do agricultor familiar mineiro,
por meio da distribuição de sementes de alta qualidade e da
capacitação técnica.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a criação de
programa, como já reconhecido até mesmo pelo STF, é função típica
do Executivo, a quem cabe com exclusividade a sua iniciativa. Assim,
tratou de apresentar o Substitutivo nº 1, abrangendo o objetivo
singular do projeto, qual seja instituir uma política a ser conduzida pelo
Estado, com objetivos claros e atribuições bem definidas, para
promover a modernização, o aumento da produtividade e a melhoria
da qualidade dos produtos oriundos do pequeno produtor rural e da
agricultura familiar.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, após ouvir as
considerações da Emater e da Fetaemg, aprimorou
incontestavelmente o projeto, por meio do Substitutivo nº 2, com que
concordamos, aplicando-lhe a expressão “semente selecionada” ,
além de levar em conta sua viabilidade técnica e operacional.

O aspecto financeiro é abrangido na Lei Orçamentária Anual do
Estado de Minas Gerais. O Programa Estruturador Minas sem Fome,
nº 382, do governo estadual, possui uma ação orçamentária
denominada Implantação de Lavouras Comunitárias, de nº 1.035, sob
responsabilidade da Emater, a qual, entre outros objetivos visa à
distribuição de sementes selecionadas para comunidades rurais. Em
2007, está prevista a aplicação de R$3.400.000,00 na ação Lavoura
Comunitária, de um total de R$9.769.971,00 do Minas sem Fome.
Adicionalmente, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –, especificamente na unidade orçamentária
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –, tem
ação específica para apoiar o desenvolvimento do agronegócio
mineiro, por meio do fornecimento de sementes básicas, devendo
produzir e transferir, em 2007, 426t de sementes, totalizando
R$585.000,00. Existe, ainda, emenda específica ao Orçamento
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mineiro, que prevê para 2007 recursos extras para aquisição de
sementes agrícolas, pela Epamig, no importe de R$45.000,00.

Assim sendo, o projeto não apresenta óbice do ponto de vista
financeiro, não causa impacto nas contas do Estado, nem fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Este relator entende, além disso, que as
medidas propostas pela proposição em tela também são carregadas
de relevante significado social e econômico. Por essas razões o
projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 56/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 68/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.150/2006, altera
a Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação
e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado
de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que
propôs.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela tem como objetivo estatuir a prioridade da Bacia

do Rio Jequitinhonha na alocação dos recursos do Fhidro.
Em sua justificação, o autor alega que essa região constitui um

desafio para as políticas governamentais, pelas características físicas
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particulares de clima e relevo, associadas às condições
socioeconômicas de extrema carência, que se acentuaram após a
implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência. Apenas
observou que alguns recursos do Fundo estão vinculados e
considerou conveniente que o benefício seja estendido para as bacias
hidrográficas situadas no âmbito de atuação do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado – Idene. Segundo
essa Comissão, trata-se de medida necessária, tendo em vista que o
Estado deve dispensar a essa região, que apresenta problemas
assemelhados, o mesmo tratamento. Assim, para fazer esse ajuste,
propôs a Emenda n° 1.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais entendeu que o
projeto, em sua forma original, não deveria prosperar, por ir de
encontro à Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecida pela
Lei nº 13.199, de 1999, mas apresentou o Substitutivo nº 1, de forma a
inserir na lei do Fhidro mudanças sugeridas no VI Fórum das Águas,
realizado recentemente nesta Casa. Essa Comissão aproveitou
também a oportunidade para proceder a correção técnica nessa lei.

São públicas e notórias as carências da mencionada região, as
quais muito lamentamos. Entretanto, não é finalidade do Fhidro
resolver ou minorar essa delicada questão. O seu objetivo é dar
suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
racionalização no aproveitamento dos recursos hídricos, o que não
está de acordo com a justificação apresentada no projeto, qual seja a
condição de pobreza da região.

Ademais, o Fundo deve atuar visando ao Estado como um todo,
balanceando os recursos hídricos das diversas regiões. Priorizar uma
bacia específica, como proposto, vai contra a essência do Fhidro.

Cumpre lembrar que o Vale do Jequitinhonha pode ter inúmeros
problemas, porém não apresenta poluição grave de rios. O Índice de
Qualidade da Água - IQA - do Rio Jequitinhonha é classificado como
bom, apresentando uma pontuação maior que 70 e menor ou igual a
901, ao contrário do que ocorre em outros rios, como informado no
parecer da Comissão anterior, o que comprova que as deficiências
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nessa área não estão concentradas nessa região.
No âmbito estrito 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
proposições, entendemos que o projeto de lei não encontra óbice do
ponto de vista financeiro ou orçamentário, porque a matéria, na forma
do Substitutivo nº 1, não acarreta novos custos para os cofres
públicos, visto que apenas estabelece diretrizes para aplicação dos
recursos do Fhidro.

Por fim, vale ressaltar a relevância e dimensão econômica desse
Fundo e, conseqüentemente, o aperfeiçoamento que se está a
promover. Para cumprir sua importante missão, o Fundo pretende
aplicar no presente exercício R$60.000.000,002. A maior parte desse
recurso é oriunda da compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos, paga pelas usinas hidrelétricas, sendo que o
percentual de 50% do valor recebido pelo Estado é transferido ao
Fhidro, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 2005,
com a alteração introduzida pelo art. 1º da Lei nº 16.315, de 2006. No
último exercício, o Estado efetivamente recebeu R$121.000.000,00 na
rubrica nº 1721.22.11.00, referente à cota-parte da compensação
financeira de recursos hídricos3.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

68/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e pela rejeição da
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
1 - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - maio de 2006.
2 - Lei nº 16.696, de 2007, que estima as receitas e fixa as despesas

do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício
de 2007.

3 - SEF-SIAFI
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2007
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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 como objetivo proibir, nos dias de jogos, a venda e o
consumo de bebida alcoólica nas dependências dos estádios de
futebol sob o controle da administração pública direta e indireta do
Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto, na sua forma
original.

Em seguida, a Comissão de Segurança Pública opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para, nos termos regimentais,
receber parecer sobre o impacto financeiro-orçamentário que poderá
advir com sua aprovação.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo proibir, nos dias de jogos, a

venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências dos
estádios de futebol sob o controle da administração pública direta e
indireta do Estado, visando a promover a paz social. A proibição se
dará a partir do segundo tempo das partidas de futebol e se estenderá
a uma área de 500m no entorno dos estádios.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que compete ao
Estado disciplinar a matéria, consagrando a Constituição mineira a
competência material do Estado para manter e preservar a segurança
e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Essa
Comissão entende em seu parecer 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”.

A Comissão de Segurança Pública observa em seu parecer que
durante o primeiro trimestre de 2007, período em que vigorou a
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proibição de venda e de consumo de bebidas alcoólicas no Mineirão,
houve uma redução expressiva do número de ocorrências policiais.
Além da redução de 104 ocorrências no primeiro trimestre de 2006
para apenas 30 em igual período de 2007, a medida proibitiva de
venda de bebidas alcoólicas aumentou o público de mulheres e
crianças no estádio, significando a volta das famílias ao Mineirão,
segundo informações do Superintendente de Avaliação e Qualidade
do Sistema de Defesa Social.

Entretanto, a Comissão de Segurança Pública entendeu ser
oportuno promover algumas alterações na proposta original, e
apresentou o Substitutivo nº 1. O substitutivo apresentado estende a
proibição a todos os estádios de futebol do Estado, elimina a restrição
da venda e do consumo de bebida alcoólica em um raio de 500m dos
estádios e a liberação do consumo no primeiro tempo e no intervalo
do jogo. Este relator não concorda com as mudanças propostas pela
Comissão anterior, em primeiro lugar pelo fato de o substitutivo criar
um rigor excessivo para os estádios de menor porte no interior do
Estado, onde o número de ocorrências é praticamente inexistente. Em
segundo lugar, as medidas propostas pelo projeto original cuidam da
prevenção dos efeitos do uso do álcool nas áreas externas do estádio,
onde se dá boa parte das ocorrências de violência. A restrição total da
venda e do consumo, conforme propõe o substitutivo, nos parece um
exagero, entendendo este relator que as medidas propostas pelo
projeto original são mais acertadas para o caso.

Finalmente, cumpre-nos esclarecer que o projeto em apreço não
acarreta repercussão financeira nem orçamentária, não havendo,
assim, geração de despesa para os cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

89/2007 na forma proposta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2007

Comissão de Segurança Pública
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Relatório
O Projeto de Lei nº 89/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 80/2003, dispõe
sobre a proibição da venda e do consumo de bebida alcoólica, nos
dias de jogos, nas dependências dos estádios de futebol sob
responsabilidade da administração pública direta ou indireta 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em exame trata de temática de extrema relevância no

âmbito das ações preventivas de controle da violência e da
criminalidade nos estádios de futebol.

No que concerne aos aspectos históricos, estudos arqueológicos
apontam que o consumo de álcool pela humanidade data de
aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo, sendo hábito antigo e de
persistência milenar.

A par de sua simbologia como substância divina, encontrada em
diversos contextos mitológicos, o álcool é uma droga psicotrópica, ou
seja, atua sobre o cérebro, alterando o psiquismo do indivíduo. Trata-
se de droga da categoria dos depressores, que diminuem a
velocidade de funcionamento do cérebro, reduzindo a plenitude da
capacidade racional.

Outro aspecto relacionado ao seu consumo, segundo estudiosos da
psiquiatria e da psicanálise, é a sua atuação sobre a estrutura
psíquica denominada superego, que permite ao indivíduo o claro
discernimento sobre padrões de conduta social aceitos e rejeitados na
comunidade em que vive. Popularmente, diz-se que o superego é
solúvel em álcool, fazendo com que o usuário da bebida tenha a
sensação de tudo poder, tornando-se agressivo, exorbitando os limites
da conduta ético-moral socialmente permitida e atuando por meio de
comportamentos violentos. Infelizmente, não nos faltam exemplos
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desse tipo de comportamento nos estádios de futebol brasileiros,
assim como em várias partes do mundo, tornando-se uma
preocupação dos governantes com a garantia de segurança e
proteção à vida dos cidadãos como dever maior do Estado.

O uso do álcool, aliado à freqüência aos estádios de futebol, tem
deixado de ser um lazer e um prazer familiar, tornando-se fonte de
violência e criminalidade contra pessoas, em especial entre torcidas
rivais, e de vandalismo contra o patrimônio público e a ordem social.

O Conselho da União Européia, em seu relatório anual de 1997-
1998 (doc. nº 12172/97 Enfopol 216, 7813/98 Enfopol 60) sobre o
vandalismo no futebol nos Estados membros da União Européia,
aponta que na maioria dos Estados o consumo de álcool ou de droga
contribuiu para que os espectadores cometessem atos criminosos.
Segundo a mesma fonte, a maioria dos Estados indica que é
sobretudo o álcool que influencia o comportamento dos espectadores.

Em diversos Estados da Federação brasileira já existem leis que,
embora um pouco diversificadas no tocante ao conteúdo formal, têm
no conteúdo material o foco comum de proibir a venda e o consumo
de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, como política pública de
prevenção da violência, da criminalidade e da destruição do
patrimônio público.

Exemplo de legislação já estabelecida encontramos no Estado do
Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 2.991, de 23/6/98, que proíbe a
venda e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas nos estádios de
futebol. Quando o evento ocorrer em estádios com capacidade para
mais de 100 mil espectadores, a proibição de venda e consumo é de
cinco horas antes e duas horas depois dos eventos esportivos, num
raio de 1.000m das dependências do estádio.

O § 1º do art. 1º da referida lei obriga os administradores dos
estádios a se responsabilizarem pela fiscalização do cumprimento do
disposto no artigo. Registre-se que tal dispositivo foi vetado pelo
Governador e, posteriormente, o veto foi derrubado pela Assembléia
Legislativa.

Na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul tramita o Projeto de
Lei nº 107/2007, que, além de propor a proibição, a venda e o
consumo de bebida nos estádios de futebol, estende a medida a
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ginásios de esporte onde ocorram partidas de futebol de salão, válidas
em competições oficiais.

Desde 1996, por meio da Lei nº 9.470, o Estado de São Paulo
proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de
futebol e ginásios de esportes, em um raio de 200m de distância.

Sob o patrocínio do Ministério da Justiça, no próximo dia 30/5/2007,
membros do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de
Pernambuco irão à Alemanha, Inglaterra, Itália e Espanha com o
intuito de desenvolverem estudo comparativo com a nossa realidade,
com o objetivo de criar medidas de combate à violência nos dias de
jogos. Eles ainda querem conhecer a realidade do comportamento dos
torcedores em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, o
que nos permite depreender que se trata de interesse em conhecer a
efetividade das ações em unidades federativas que já buscaram
medidas concretas em relação ao tema em apreciação.

Em Belo Horizonte, a Comissão de Monitoramento da Violência em
Eventos Esportivos e Culturais - Comoveec -, composta pelo Juizado
Especial Criminal, pelo Juizado da Infância e da Juventude e pelas
Polícias Civil e Militar, apresentou o balanço das ocorrências policiais
registradas no Estádio do Mineirão durante o primeiro trimestre de
2007 - período em que, pela primeira vez, vigorou a proibição de
venda e consumo de bebidas alcoólicas -, em comparação com o
primeiro trimestre do ano anterior. Segundo o Diretor-Geral da Ademg,
houve redução expressiva do número de ocorrências policiais. Foram
registradas 104 ocorrências no primeiro trimestre de 2006, e apenas
30 em igual período de 2007.

Além de ter reduzido o número de ocorrências policiais, a medida
proibitiva de venda de bebidas alcoólicas aumentou o público de
mulheres e crianças no estádio, significando a volta das famílias ao
Mineirão, segundo informações do Superintendente de Avaliação e
Qualidade do Sistema de Defesa Social.

Políticas públicas resultam de trabalhoso processo envolvendo
múltiplos interesses divergentes, negociações e confrontos entre seus
atores, requerendo diversas ações estratégicas, mais do que decisão
política. Políticas que visam a reduzir os problemas sociais causados
pelo consumo de bebidas alcoólicas são urgentes e absolutamente
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necessárias, além de prerrogativas indeclináveis dos agentes
públicos.

Julgamos oportuno imprimir algumas alterações na proposta original,
por entendermos que a proibição contida no art 1º deve estender-se a
todos os estádios de futebol do Estado.

De igual modo, propomos a supressão dos §§ 1º e 2º do art. 1º, por
entendermos que as previsões neles contidas - estender a proibição
da venda e do consumo de bebida alcoólica em um raio de 500m dos
estádios e liberação do consumo no primeiro tempo e no intervalo do
jogo - não asseguram, por si sós, que os efeitos negativos do
consumo de bebidas deixem de ocorrer. Considerando-se o objetivo
da proposição, não há o mínimo de razoabilidade em se permitir que o
consumo de bebidas alcoólicas ocorra durante os 45 minutos do
primeiro tempo e nos 15 minutos correspondentes ao intervalo.

Conclusão
Em face dos argumentos expostos, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 89/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências

dos estádios de futebol do Estado, nos dias de jogos de futebol.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica

nas dependências dos estádios de futebol do Estado, nos dias de
jogos de futebol.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às
seguintes penalidades:

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio e multa;
II - se fornecedor:
a) advertência escrita;
b) multa de até 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais);
c) apreensão do produto;
d) suspensão temporária de atividades;
e) rescisão contratual.
Parágrafo único - A sanção imposta ao fornecedor será aplicada e
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graduada de acordo com a gravidade da infração e poderá ser
cumulativa, assegurando-se o devido processo administrativo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Paulo Cesar - Luiz Tadeu

Leite (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
originada do desarquivamento do Projeto de Lei nº 57/2003,
acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece
oficialmente, no Estado, a linguagem codificada na Língua Brasileira
de Sinais - Libras - como meio de comunicação objetiva e de uso
corrente.

O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora, compete-nos examinar a matéria sob os aspectos
orçamentário e financeiro.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende introduzir na Lei nº 10.379,

dispositivo relacionado à qualificação de servidores para atendimento
aos deficientes auditivos e ao estabelecimento das fontes de recursos
financeiros a serem utilizados para esse fim.

Essa lei, além de reconhecer oficialmente a Libras como meio de
comunicação objetiva e de uso corrente no Estado, determina a
presença de intérpretes dessa língua nas repartições públicas
voltadas para o atendimento externo e a sua inclusão no currículo da
rede pública estadual de ensino, nos cursos de magistério e de
formação superior nas áreas das ciências humanas e médicas e nas
instituições que atendem o aluno portador de deficiência auditiva.
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As Comissões de Constituição e Justiça e de Educação se
detiveram longamente na matéria. Nessa oportunidade, os aspectos
legais e constitucionais foram minuciosamente estudados, não se
vislumbrando óbice à tramitação da proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a exigência de
que o Estado qualifique servidores para utilizar a linguagem adotada
pelos surdos e mudos, como pretende o projeto em exame, aperfeiçoa
a mencionada lei. Contudo, não lhe pareceu aconselhável que a
proposição 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. Entendeu
também ser necessário suprimir o art. 5º da proposição, o qual incluía
na Lei nº 10.379, de 1991, a obrigatoriedade de as repartições
públicas afixarem cópia da lei em local visível, por considerá-lo na
prática inexeqüível. Assim, ante as modificações realizadas,
apresentou o Substitutivo nº 1.

Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, ao analisar a matéria quanto ao mérito, mencionou farta
legislação sobre o assunto, tanto no nível constitucional quanto no
infraconstitucional, respaldando, assim, a fundamentação do autor.
Entretanto, em face das profundas alterações propostas na Lei nº
10.379, propôs o Substitutivo nº 2, o que acatamos, por entendermos
que aperfeiçoa o projeto. Do seu parecer, dignos de nota são: o art. 18
da Lei nº 10.098, de 19/12/2000, e o art. 29 do Decreto nº 5.626, de
2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24/4/2002, que dispõe
sobre Libras, a seguir transcrito:

“Art. 29 - O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito
de suas competências, definirão os instrumentos para a efetiva
implantação e o controle do uso e difusão da Libras e de sua tradução
e interpretação, referidos nos dispositivos deste Decreto”.

Além desses, ressalte-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 26 do
Decreto nº 5.626, de 2005, o qual garante o direito do deficiente
auditivo de ser atendido de forma diferenciada nas repartições
públicas:

“Art. 26 - A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder
Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os
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órgãos da administração pública federal, direta e indireta devem
garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso
e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua
Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados para
essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação,
conforme prevê o Decreto nº 5.296, de 2004.

§ 1o - As instituições de que trata o “caput” devem dispor de, pelo
menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados
capacitados para o uso e interpretação da Libras.

§ 2o - O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual,
municipal e do Distrito Federal, e as empresas privadas que detêm
concessão ou permissão de serviços públicos buscarão implementar
as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar às pessoas
surdas ou com deficiência auditiva o tratamento diferenciado, previsto
no ‘caput’”.

Cumpre-nos, ainda, trazer a lume o art. 30 do mesmo decreto, que
determina aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
disponibilizar recursos do orçamento que viabilizem o cumprimento do
direito do deficiente auditivo ao uso da Libras nas repartições públicas
do País:

“Art. 30 - Os órgãos da administração pública estadual, municipal e
do Distrito Federal, direta e indireta, viabilizarão as ações previstas
neste Decreto com dotações específicas em seus orçamentos anuais
e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e
qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e
difusão  da  Libras e à realização da tradução e interpretação de
Libras - Língua Portuguesa -, a partir de um ano da publicação deste
Decreto.”.

Constatamos também, pelo parecer exarado pela comissão de
mérito, que a Secretaria de Estado de Educação implantou, por meio
da Resolução nº 346, de 7/11/2002, o Centro de Capacitação de
Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez -
CAS -, com sede em Belo Horizonte responsável pela capacitação e
aperfeiçoamento dos profissionais de educação, o qual poderá
também ser utilizado para o treinamento de outros servidores
públicos. Há, também, a possibilidade de convênios com instituições
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nacionais e internacionais.
Especificamente quanto à repercussão financeira e orçamentária,

verificamos que a proposição não enseja novas despesas, pois está
prevista na Lei Orçamentária Anual em vigor - Lei nº 16.696, de
16/1/2007 - dotação para programas de capacitação e
aperfeiçoamento dos servidores e para ações de interesse dos
deficientes, em diversos órgãos da administração estadual como a
Coordenadoria   de Apoio  e  Atendimento à Pessoa Deficiente -
Caade -, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

186/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 291/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
291/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
136/2003, altera o art. 2º da Lei nº 12.460, de 15/1/97, que determina
o pagamento pelo Estado do exame de DNA para investigação de
paternidade nos casos que especifica.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Direitos
Humanos, que, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da
matéria com a emenda apresentada pela Comissão de Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende alterar a legislação estadual que
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trata da gratuidade do exame de DNA, nas ações judiciais de
investigação de paternidade, em benefício do litigante pobre. A
modificação proposta consiste na fixação do prazo de um ano para
que o Estado promova o aludido exame.

Entendemos que a proposta de mudança deve ser apoiada, pois
assegura que o exame de DNA, reconhecidamente o meio mais eficaz
de se determinar a paternidade em casos controversos, seja realizado
em um prazo razoável. Verifica-se que se trata de medida que vai ao
encontro da necessidade social de se conferir, de maneira rápida e
segura, certeza jurídica quanto à paternidade das pessoas. Nesse
sentido, acatamos a emenda da Comissão de Justiça, que,
modificando a proposta original, reduz o prazo ali estabelecido para
seis meses e aprimora tecnicamente a matéria.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 12.460, “a aplicação do disposto
nesta lei se fará de modo progressivo, estando condicionada à
disponibilidade orçamentária e à capacidade financeira do Estado”.
Por sua vez, o decreto que regulamentou essa lei, qual seja o Decreto
nº 41.420, de 2000, cuidou de estabelecer, em seu art. 5º, que a
Secretaria de Estado de Saúde –SES – autorizará até 200 exames por
mês, número que se mantém até hoje e que, consoante a justificação
do projeto, tem-se mostrado insuficiente.

De acordo com informações obtidas no “site” da SES, a gratuidade
do exame de DNA prevista na Lei nº 12.460 aplica-se exclusivamente
aos assistidos pela justiça gratuita. No entanto, para ter acesso ao
serviço, o interessado deve entrar com ação judicial de comprovação
de paternidade, pois a Coordenação de Marcação de Exames em
DNA da SES atua como órgão auxiliar da Justiça, arcando somente
com os exames já autorizados judicialmente.

A SES mantém parceria com o Núcleo de Ações e Pesquisa em
Apoio Diagnóstico - Nupad - da UFMG, que realiza os testes por
ordem de chegada. O resultado é encaminhado ao Juiz que expediu a
autorização, no prazo de 30 a 60 dias após a execução do exame.

No que tange aos aspectos financeiros e orçamentários da
proposição, deve-se ressaltar que o art. 3º traz o requisito de previsão
orçamentária estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal,
estipulando que a futura lei entre em vigor apenas a partir do exercício
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seguinte ao de sua publicação, de forma a possibilitar a provisão dos
eventuais gastos na Lei Orçamentária.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 291/2007

com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 324/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 324/2007,
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.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela obriga as instituições bancárias a instalar,

em suas agências e postos de atendimento ao público, bebedouros e
sanitários masculino e feminino, com o respectivo lavatório, adaptados
às necessidades de portadores de deficiência, para utilização gratuita
pelos usuários em geral. Segundo a justificação do autor, as agências
bancárias não dispõem de infra-estrutura para que os usuários nela
permaneçam pelo tempo necessário ao efetivo atendimento.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria já se
encontra disciplinada na Lei nº 14.235, de 26/4/2002, que estabelece,
em seu art. 4º, que “o estabelecimento bancário é obrigado a instalar
banheiro e bebedouro para os clientes”. No entanto, essa Comissão,
com vistas ao atendimento da proposta original, no que diz respeito,



1400

especificamente, à adaptação dos bebedouros e dos sanitários para o
atendimento às pessoas portadoras de deficiência, apresentou o
Substitutivo nº 1, que inclui também a obrigatoriedade de instalação
de assentos individuais para os clientes dos estabelecimentos
bancários.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em tela não
traz impacto sobre as contas públicas do Estado, e, tendo em vista a
pertinência da proposta no que diz respeito ao atendimento do
interesse público, opinamos por sua aprovação na forma do
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

324/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Elisa Costa - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio - Zé Maia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 477/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
477/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.444/2006, dispõe sobre a inclusão dos números de telefone e dos
endereços dos Procons estadual e municipal nas notas fiscais de
venda ao consumidor emitidas pelos estabelecimentos comerciais e
dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a matéria foi analisada
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que
opinou pela aprovação do projeto.

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 facilitar o acesso do cidadão aos

órgãos de defesa do consumidor, a partir da impressão dos números
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de telefone e dos endereços dos Procons estadual e municipal nos
documentos fiscais emitidos pelos estabelecimentos comerciais. A
proposição prevê ainda que o descumprimento da obrigação por ela
estabelecida sujeita os infratores às sanções previstas nos arts. 56 a
59 da Lei federal nº 8.078, de 11/9/90 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor -, e em legislação complementar.

Segundo o autor, o projeto cria um importante mecanismo de
informação dos direitos do consumidor. A proposição vem garantir,
conforme o autor, um dos direitos básicos do consumidor, disposto no
art. 6º, inciso VII, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
qual seja o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas
à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e
técnica aos necessitados.

De fato, a impressão dos números dos telefones e dos endereços
dos Procons nas notas fiscais facilitará muito ao consumidor a
obtenção de orientações sobre seus direitos.

Concordamos com a posição da Comissão que nos antecedeu de
que a impressão de novos cupons ou blocos de nota fiscal contendo
as informações previstas no projeto não implica custo adicional para
as empresas. Tampouco haverá impacto para os cofres públicos,
porquanto a obrigação estatuída no projeto atinge tão-somente os
estabelecimentos comerciais, de iniciativa privada, e não deve gerar
custo adicional para a fiscalização do poder público relativa aos
documentos fiscais.

Desse modo, uma vez que não há prejuízos, mas apenas
benefícios, somos favoráveis à iniciativa em questão. Consideramos
necessário, no entanto, um pequeno aperfeiçoamento do projeto, a fim
de estabelecer que a obrigação prevista se refira apenas às notas
fiscais impressas após a publicação da lei, visando ao aproveitamento
das notas já impressas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

477/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
Emenda nº 1

Acrescente-se ao art. 1º do projeto o seguinte parágrafo único:
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“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” às notas fiscais

impressas após a publicação desta lei.”.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 350/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 2004, que torna
obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou .

Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da
proposição na forma apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo tornar obrigatória a

realização do exame de fundo de olho nas escolas estaduais para as
crianças matriculadas da 1ª à 4ª séries.

O autor, em sua justificação, alega que esse exame tem por objetivo
prevenir o retinoblastoma, visto que no País são diagnosticados cerca
de 500 casos dessa doença a cada ano.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência. Entretanto,
apresentou o Substitutivo nº 1, que estende o exame a todas as
crianças e remete ao SUS a responsabilidade pela sua realização.

A Comissão de Saúde opinou que o projeto trata de ação preventiva
adequada e de grande importância para a saúde pública.

Analisando a matéria, inicialmente, é importante ressaltar que o
artigo da Lei nº 15.394, de 2004, que ora se pretende modificar, já foi
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objeto de alteração. Em sua redação original, ele estabelece que é
obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado,
para diagnóstico do retinoblastoma e de outras doenças. Esse artigo
foi posteriormente alterado pela Lei nº 16.053, de 2006, que estendeu
a abrangência do exame para diagnóstico da catarata e do glaucoma
congênitos. Todavia, a Lei nº 16.672, de 2007, estabelece que é
obrigatória a realização do Teste do Reflexo Vermelho em recém-
nascidos no Estado e que, se detectada alguma alteração no
resultado desse teste, o recém-nascido será encaminhado ao
oftalmologista para a realização do exame de fundo de olho. Ou seja,
o exame de fundo de olho somente será realizado se for detectada
alteração nesse exame preliminar. Assim, o exame de fundo de olho
deixa de ser obrigatório. Conseqüentemente, entendemos que a Lei nº
15.394, de 2004, que estabelece a obrigatoriedade do exame de
fundo de olho para diagnóstico, encontra-se tacitamente revogada. O
projeto em tela, assim, fica prejudicado ao propor uma alteração em
uma lei revogada, que não tem mais existência no arcabouço jurídico.

Vale esclarecer que o Teste do Reflexo Vermelho é um exame muito
simples, que detecta alteração, porém, não diagnostica. Por outro
lado, a incidência das mencionadas patologias, no universo do recém-
nascido, é, estatisticamente, muito baixa, pois o retinoblastoma
acomete apenas 1 em cada 20 mil nascidos vivos. Assim, esse exame
desempenha um papel de triagem, e, se for detectada alteração, o
recém-nascido será então encaminhado para o exame de fundo de
olho e tratamentos mais complexos e de custo mais elevado. Em vista
desses dados estatísticos, não se justifica, não é razoável ou torna-se
desnecessária a realização do exame de fundo de olho em todo
récem-nascido. Já se sabe de antemão que o seu resultado será
negativo, excetuando 1 em 20 mil casos.

É importante destacar que o governo do Estado de Minas Gerais,
por meio da Coordenadoria de Oftalmologia Social da Secretaria de
Estado de Saúde, exarou, respaldado pelas mais altas expressões
científicas e éticas da oftalmologia mineira, a seguinte manifestação,
consubstanciada no Ofício OF.SAS/GRA/COS nº 39/2006 e seus
anexos e nas notas técnicas NT.SAS/GRA/COS nº 1/2006 e
NT.SAS/GRA/COS nº 4/2006 :
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“I - A obrigatoriedade do Teste do Reflexo Vermelho ou Teste
Reflexo de Bruckner como rotina no atendimento do recém-nascido é
uma ação preventiva adequada e de grande importância como ação
de saúde pública ocular. Não tem custo. Entendemos que o exame
ocular padronizado, o Teste do Reflexo Vermelho ou Teste do Reflexo
de Bruckner, realizado pelo Médico Pediatra, é o mais indicado, a
título de triagem, na primeira semana de vida e antes da alta do bebê.

II - Na idade escolar, os vícios de refração não corrigidos são causas
prevalentes de diminuição da acuidade visual. O exame oftalmológico
completo, realizado pelo Médico Oftalmologista, é o mais indicado,
pela abrangência de resultados. Em criança em idade escolar esse
exame seria mais indicado do que o exame de fundo de olho.” (como
prevê o projeto de lei).

Assim, como o exame proposto no projeto em pauta não é o
adequado e como é inexeqüível alterar uma lei revogada, propomos
rejeitar o Substitutivo nº 1 e apresentar o Substitutivo nº 2, que se
segue à conclusão desta peça opinativa. Ele torna obrigatória a
realização do exame oftalmológico completo, realizado pelo médico
oftalmologista, em criança em idade escolar. Essa emenda acrescenta
um artigo à mencionada Lei nº 16.672, de 2007, consolidando a
legislação sobre essa matéria e alinhando-a de acordo com o
pensamento das “mais altas expressões científicas e éticas da
oftalmologia mineira”.

No âmbito estrito 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 analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que os benefícios sociais advindos com a realização do
exame suplantam amplamente o seu custo. É oportuno registrar que
as medidas propostas no projeto, com os aperfeiçoamentos
apresentados, serão efetivadas no âmbito do SUS, não implicando,
dessa forma, despesa para o Estado, uma vez que serão financiadas
com recursos transferidos da União para os Estados e Municípios,
responsáveis pelo repasse dos recursos aos hospitais da rede pública
estadual e aos hospitais conveniados. Não há repercussão no
Tesouro Estadual.

Conclusão



1405

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 350/2007, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Acrescenta artigo e altera a redação da ementa da Lei nº 16.672, de

8 de janeiro de 2007, que torna obrigatório o Teste do Reflexo
Vermelho em recém-nascidos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007,

o seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A - O Sistema Único de Saúde - SUS - garantirá a realização

de exame oftalmológico completo, realizado por médico
oftalmologista, em crianças com idade entre 7 e 10 anos.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007, passa a
ter a seguinte redação:

“Torna obrigatório o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos
no Estado e o exame oftalmológico completo em crianças com idade
entre 7 e 10 anos.”.

Art. 3º - Revogam-se as Leis nºs 15.394, de 6 de outubro de 2004, e
16.053, de 6 de abril de 2006.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 429/2003, “altera
dispositivo da Lei nº 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o
pagamento pelo Estado de honorários a advogado não-Defensor
Público nomeado para defender réu pobre”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
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Administração Pública, que opinou por sua aprovação.
Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento

Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento objetiva modificar o art. 10 da Lei nº
13.166, de 1999, dando nova redação ao seu § 2º e acrescentando-
lhe o § 3º. Essa lei estabelece a forma de remuneração do chamado
advogado “dativo”, isto é, aquele que, não sendo detentor do cargo de
Defensor Público, é nomeado para defender réu pobre.

O art. 10 da citada norma dispõe que o pagamento dos honorários
devidos ao defensor dativo se dará por meio de certificação à
repartição fazendária competente, para ser efetuado no prazo de um
mês, observada a ordem da apresentação das certidões, o que
caracteriza forma de pagamento e cobrança pela via administrativa. O
que se pretende com a alteração desse dispositivo é permitir a
compensação dos créditos relativos aos honorários com valores
devidos ao Estado a título de ITCD e de custas dos serviços forenses.

Como pode ser facilmente verificado, o projeto em apreço não cria
despesa para os cofres públicos, porquanto o arbitramento de
honorários para os advogados dativos em sentença e a conseqüente
expedição de certidão já são procedimentos previstos desde a
promulgação da Lei nº 13.166. Desse modo, o instituto da
compensação será apenas um mecanismo que possibilitará ao Estado
realizar o pagamento desses profissionais, sem a necessidade de
utilizar receitas que já tenham ingressado nos cofres estaduais.

Por fim, saliente-se a relevância social do projeto, uma vez que
devolverá aos advogados o interesse em defender a pessoa pobre,
num contexto de crônico déficit de Defensores Públicos no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

622/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo autorizar a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a
alienar ao Município de Jaíba 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 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 1.025/2007 tem como finalidade autorizar a

Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar, na modalidade de
venda, ao Município de Jaíba, terreno rural com área de 52,0727
hectares, composto por oito lotes, situado na margem direita da
estrada que liga o símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem
- DER-MG - a Mocambinho, nesse Município.

A transferência de domínio atende ao interesse público, norte de
todo negócio jurídico envolvendo bens públicos, pois o bem destina-se
à implantação do Distrito Industrial do Projeto Jaíba - Etapa I,
empreendimento voltado a implementar o desenvolvimento da região
e à criação de empregos, com benefícios para toda a população.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o projeto prevê a realização
de avaliação prévia a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente da Ruralminas e que o pagamento pelo Município de Jaíba
poderá ser feito em até 50 meses.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, exige prévia
autorização legislativa para a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente (§ 2º do art. 105), assim como para inclusão do
produto da alienação na receita da entidade (§ 2º do art. 7º).

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como objetivo suprimir cláusula de
reversão, não aplicável a alienação por venda.

Assim, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
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versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
representa despesas para o erário, nem acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.025/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 305/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar com a Empresa
São Gonçalo Ltda. os imóveis que especifica, situados no Município
de Contagem.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, 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 305/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

permutar imóvel de propriedade do Estado, com área de 720m², por
outro pertencente à Empresa São Gonçalo Ltda., com 7.920m²,
ambos situados no Município de Contagem.

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
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre ressaltar que a diferença dos valores dos imóveis, no
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montante de R$579.136,57, será repassada à Empresa São Gonçalo
Ltda. 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.

Assim, reiteramos nossa concordância com a pretendida alienação
por atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

305/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 305/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica

com a Empresa São Gonçalo Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel

integrante do domínio patrimonial do Estado, localizado na Avenida
Tito Fulgêncio, nº 142, Bairro Industrial, no Município de Contagem,
constituído pelos Lotes 30 e 31 da Quadra 39, com área de 720,00m²,
e pelas benfeitorias nele existentes com área construída de
1.352,00m², conforme Registro nº 23.288, no Livro nº 2, de Registro
Geral no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem,
com divisas e confrontações de acordo com a planta respectiva, por
imóvel de propriedade da Empresa São Gonçalo Ltda., composto pelo
Lote nº 1-A, da Quadra nº 32, com área de 7.920,00m², situado na
Rua Vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropical, naquele Município, conforme
Registro nº 76.814, do Livro nº 2 de Registro Geral, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

§ 1º - O imóvel a ser recebido em permuta pelo Poder Executivo
destina-se às futuras instalações do Centro de Suprimento e
Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 2º - Os valores dos imóveis objeto da permuta, conforme laudo de
avaliação do Setor de Engenharia da Diretoria Central do Patrimônio
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Imobiliário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, são:
I - R$1.557.825,22 (hum milhão quinhentos e cinqüenta e cinqüenta

e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) para
o imóvel pertencente à Empresa São Gonçalo Ltda.; e

II - R$978.688,65 (novecentos e setenta e oito mil seiscentos e
oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para o imóvel
integrante do domínio patrimonial do Estado.

§ 3º - A diferença a favor da Empresa São Gonçalo Ltda., de
R$579.136,57 (quinhentos e setenta e nove mil cento e trinta e seis
reais e cinqüenta e sete centavos) será integralizada por meio de
saldo financeiro, registrado no orçamento do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, constante da Fonte 53 dos exercícios de 2004
e 2005.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 320/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Ritápolis 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 320/2007 visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Ritápolis imóvel urbano com 411,25m², situado na
Rua João XXIII, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, a proposição determina que o imóvel será destinado à
construção de posto de saúde.

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.
Cumpre-nos reiterar que a alienação do referido imóvel 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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

320/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º 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 em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, 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 456/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Rio Pardo de Minas imóvel urbano com
750m², doado ao Estado, em 1979, para que ali fosse construída uma
unidade ambulatorial de saúde. Não tendo sido cumprida a finalidade,
o doador pleiteia, agora, a reversão do bem.

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
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela, tal como
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estabelecida no vencido, atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na
Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

456/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 456/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Rio

Pardo de Minas 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 Rio Pardo de Minas o imóvel constituído de terreno
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.

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



1413

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura; questão de ordem - 1ª Parte:
1ª Fase (Expediente): Ata; questão de ordem; discursos dos
Deputados Antônio Júlio, Carlos Mosconi, Lafayette de Andrada e
Rêmolo Aloise; aprovação - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.143 a 1.173/2007
- Requerimentos nºs 588 a 594/2007 - Requerimento do Deputado
Djalma Diniz - Proposições não Recebidas: Projeto de lei da Deputada
Elisa Costa - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bráulio
Braz, Antônio Júlio e Getúlio Neiva e da Deputada Elisa Costa -
Registro de presença - 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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei  Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, não há quórum para abrir

a reunião nesta tarde. Solicito a V. Exa. que atenda ao quórum
mínimo necessário e a reunião não seja aberta.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a lista de presença
registra eletronicamente 26 Deputados.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Bráulio Braz, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. me
orientasse, em relação à discussão da ata, se temos 5 minutos para
discuti-la ou se são 5 minutos para cada Deputado.

O Sr. Presidente - São 5 minutos para cada Deputado, respeitando-
se o prazo regimental pela fase da reunião. Em discussão, a ata. Com
a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, hoje me atrasei para o
início da reunião, e na ata parece que estava anotado que eu disse,
vou ratificar, que na época do Governador Itamar Franco, quando o
Presidente da Casa era o Deputado Anderson Adauto, o PSDB fazia
uma oposição ferrenha ao Governador. Numa das votações, não me
lembro qual era a matéria, o PSDB, por meio da sua Liderança, tanto
a da Maioria quanto a do Líder do partido, criou uma grande
dificuldade - no meu caso, era Corregedor da Assembléia -, quando o
Líder do PSDB rasgou o Regimento e a Constituição do Estado aqui
no Plenário.

O Deputado Rêmolo Aloise disse que não foi o PSDB. Entendo que
foi e ratifico as minhas palavras. Não quero que seja retirado da ata,
nem deve, porque foi um fato e a notícia rolou em todo o Estado de
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Minas Gerais mostrando a cena, aliás deprimente. Acho até que os
Deputados perceberam depois o equívoco que cometeram. Alguns
Deputados queriam que eu abrisse um procedimento para a quebra
de decoro parlamentar, porque foi realmente o que aconteceu. Não
estou inventando. No primeiro momento, omiti os nomes dos
envolvidos.

Esse é um fato que faz parte da história da Assembléia, mas que
está servindo para este momento, em que o nosso Regimento não
está sendo cumprido de forma nenhuma.

Você apresenta requerimento nas comissões e tem de passar por 50
crivos e, ainda, tem de ir ao Palácio da Liberdade pedir autorização
para esse requerimento ter seqüência. Então não há mais o
Regimento da Assembléia. Hoje o Deputado aqui não tem o valor que
ele merece, por isso expus essa questão de rasgar o nosso
Regimento e até a Constituição do Estado, porque estamos sendo
monitorados em todas as nossas ações. Quando querem aprovar
coisas do governo, não há prazo mais, as comissões se reúnem...
Tivemos um caso em que se votou um projeto e, um minuto depois, já
se estava votando a redação final. Quase que correu o risco de votar
a redação final antes da aprovação em 2º turno. É por isso que
exponho a questão.

Quando vi o que houve naquela época...
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o nobre Deputado

Antônio Júlio não está discutindo a ata.
O Deputado Antônio Júlio - Estou discutindo a ata.
O Deputado Rêmolo Aloise - Não, V. Exa. não está discutindo a ata.
O Deputado Antônio Júlio - V. Exa. foi um grande ditador.
O Sr. Presidente - A palavra está com o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - O Deputado Rêmolo Aloise foi um

grande ditador que tivemos aqui e que também não respeitava o
Regimento Interno. O que estou cobrando, Sr. Presidente, é que seja
colocado na ata o que eu disse ontem e que estou ratificando hoje. O
PSDB, na época do Governador Itamar Franco, por meio da sua
Liderança... Acho que se fosse um Deputado que não fosse o Líder,
era um procedimento, mas, como foi o Líder, ele falou em nome da
bancada, porque fazia obstrução.
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Houve esse episódio, e vou declinar de dizer os nomes dos
envolvidos, mas, se for necessário, nós o faremos, pois consta nos
anais da Assembléia Legislativa. Isso serviu de parâmetro para que eu
cobrasse da Presidência da Assembléia um comportamento um pouco
diferente. Que nós pudéssemos ter, por parte dos Deputados que
querem ser Deputados, pelo menos o Regimento para protegê-lo.

Infelizmente, estamos assistindo passivamente, sem saber o que
estamos fazendo, o porquê de estarmos aqui. Como tenho dito em
todos os meus pronunciamentos, ainda quero ser Deputado. Apesar
de estar no quinto mandato, sinto-me hoje humilhado de estar nesta
Casa da forma como está sendo conduzida.

Peço apenas a ratificação. Estou ratificando o que disse: o PSDB,
no governo Itamar Franco, rasgou o Regimento e a Constituição do
Estado aqui neste Plenário.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlos
Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, o Deputado Antônio
Júlio faz alusão a um fato ocorrido na época do governo Itamar Franco
referindo-se ao PSDB. Eu também gostaria de me referir a um fato
ocorrido na mesma época. Pela primeira vez, Sr. Presidente, na
história desta Assembléia não foi permitido ao PSDB participar da
Mesa, quebrando-se aí a tradição da proporcionalidade, numa atitude,
esta sim, acima do Regimento, acima das tradições democráticas
desta Casa e do nosso Estado de Minas Gerais, uma ação ditatorial
contra o PSDB. Então, respeitosamente, gostaria de trazer essa
lembrança ao Deputado Antônio Júlio, que merece toda a nossa
consideração. É uma lembrança importante feita nesta Casa. Quem
se sentiu desrespeitado naquela ocasião foi o nosso partido, o PSDB,
que não teve o direito, que o povo lhe deu, de sentar-se nesta mesa,
em razão de uma ação truculenta do governo, como ele relembrou.
Isso faz parte do passado, mas é bom que seja lembrado. Muito
obrigado.

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

O Deputado Lafayette de Andrada - Em relação à fala do eminente
Deputado Antônio Júlio, nosso ex-Presidente, só gostaria de fazer
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uma pequena retificação. Ele trouxe à memória o momento em que
Deputados do PSDB - vamos citar os nomes porque aquilo foi um
evento público, mas na ocasião era o Deputado Antônio Carlos
Andrada e outros Deputados companheiros do PSDB -, em oposição a
um ato da Mesa, que atropelou e rasgou o Regimento no seu espírito,
demonstraram o que a Presidência estava fazendo, e rasgaram as
páginas do Regimento e da Constituição do Estado, que estavam
sendo rasgadas, no seu espírito, pela Mesa da Assembléia Legislativa
naquela ocasião. É apenas essa retificação histórica que quero trazer
ao eminente Deputado Antônio Júlio. O ato de rasgar as páginas do
Regimento, feito pela Liderança do PSDB, naquela ocasião, traduzia o
evento proporcionado pela Mesa da Assembléia na época. A Mesa,
sim, atropelou o Regimento, rasgou o Regimento e a Constituição de
Minas. É só essa retificação histórica que gostaria de fazer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rêmolo
Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Indago a V. Exa. se vai-me conceder 5
minutos.

O Sr. Presidente - O prazo para essa discussão vai até às
14h30min. V. Exa. tem 2 minutos.

O Deputado Rêmolo Aloise - É lamentável, Presidente. V. Exa.
deixou o nobre Deputado Antônio Júlio ultrapassar os 5 minutos. O
Deputado Carlos Mosconi não falou mais do que 2 minutos. O
Deputado Lafayette de Andrada falou pouquíssimo. Eu lamento
profundamente que V. Exa. me conceda um tempo exíguo para expor
meu pensamento. Mas vou ser bem simples e acatar a decisão de V.
Exa. Acho que, se há ditador nesta Casa, ele se chama Deputado
Antônio Júlio. Ontem ele suscitou que ia rasgar o Regimento. Ele está
ditando as normas exatamente como um ditador, não está aqui
defendendo uma posição partidária, está falando por ele, tanto é que a
Liderança do PMDB não se encontra nesta Casa. Lamento
profundamente que meu colega Deputado Antônio Júlio venha dizer
que pratiquei ditadura nesta Casa. Jamais pratiquei a ditadura aqui,
pelo contrário, estou defendendo o poder democrático.

Agradeço e peço a V. Exa. que dê continuação aos trabalhos e não
conceda a palavra a nenhum Deputado neste momento, uma vez que
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já são 14h29min e temos de mudar para outra parte da reunião desta
tarde.

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a aprovação da ata,
dou-a por aprovada .

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.143/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.540/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas
o imóvel que especifica.

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

Poços de Caldas o imóvel de sua propriedade, constituído pela área
de 1.462,00m² (um mil quatrocentos e sessenta e dois metros
quadrados) e respectiva benfeitoria do prédio “Vila Junqueira”, situado
na Rua Nossa Senhora de Fátima, registrado sob o nº 15.987, livro 3-
V, fls. 247, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços
de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao
funcionamento do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

Art. 2º - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a destinação ou modificada a
finalidade, será desfeita a doação e o imóvel de que trata esta lei
reverterá ao patrimônio do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.144/2007
Estabelece critérios para aferição de consumo de energia elétrica e

saneamento básico e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A aferição de consumo, pelas prestadoras de serviço de

fornecimento de energia elétrica e de saneamento básico, deverá ser
realizada em data prefixada, de forma a permitir a presença do
consumidor no momento da medição.

Parágrafo único - Serão disponibilizados ao consumidor, no mínimo,
cinco opções de data para medição, em turnos alternados.

Art. 2º - A cobrança por estimativa é vedada, salvo no caso de haver
a comprovação de que o local destinado à medição estava
indisponível, e o consumidor, ausente, na data prefixada, na forma do
art. 1º desta lei.

Art. 3º - A inobservância no disposto nesta lei sujeita o infrator a
multa de dez a cem vezes o valor cobrado indevidamente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: A proposição é apresentada com fundamento no art.

24, VIII, da Constituição da República, que atribui competência aos
Estados para legislar concorrentemente sobre direito do consumidor.
Quanto ao mérito, almeja-se que seja permitido ao consumidor maior
controle sobre os valores cobrados pelas empresas prestadoras de
serviço de fornecimento de energia elétrica e saneamento básico que
têm usado, com freqüência, da faculdade de apresentar fatura emitida
com base em média de consumo, que muitas vezes não reflete a
realidade do serviço prestado, em flagrante lesão ao consumidor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.145/2007
Dispõe sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica e

água, prestado pelas concessionárias no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A suspensão do fornecimento de energia elétrica e água,
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pelas concessionárias no Estado de Minas Gerais, por atraso no
pagamento da fatura mensal, ocorrerá até às 11 horas dos dias úteis.

Art. 2º - A religação do fornecimento de energia elétrica e água
ocorrerá em até 6 horas, após solicitação e comprovação do
pagamento pelo consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem o objetivo de disciplinar, observada a

legislação federal, os cortes de energia elétrica e água, pelas
concessionárias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, coibindo os
abusos, por vezes cometido, por elas ou por suas terceirizadas.

É comum o cidadão chegar em casa, no início da noite, depois de
um cansativo dia de serviço, e encontrar a energia ou a água de sua
casa cortada. Fica parecendo que os cortes são programados para o
final do dia ou para as vésperas do final de semana. Muitas vezes a
ação da concessionária se dá sem o conhecimento do responsável
pelo imóvel, quer seja por estarem presentes apenas menores ou
empregados. E, querendo ou não, a falta de energia e água causa
situações graves e muitas vezes irreparáveis, além de um imenso
desconforto. Pode, até mesmo, colocar em risco a vida do ser
humano.

Este projeto está de acordo com a legislação federal que rege a
matéria, principalmente porque apenas disciplina, para o Estado de
Minas Gerais, o que é previsto na referida legislação. Não haverá
nenhuma despesa criada para a concessionária e muito menos
interferência em suas normas, apenas protegerá o consumidor em seu
direito maior de usufruir dos serviços públicos essenciais durante um
período em que ele, usuário, não terá nenhuma condição de
providenciar o seu restabelecimento.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 433/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.146/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros
Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal, com sede no Município
de Pratápolis.

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

Comunitária dos Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal,
com sede no Município de Pratápolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Comunitária dos

Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal consiste em
promover o apoio à cultura e ao lazer, realizar ações visando à
proteção do meio ambiente e executar programas de desenvolvimento
para melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.147/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep -, com sede no Município de Cachoeira da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de
Cachoeira da Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública -

Consep -, de Cachoeira da Prata, tem como finalidade colaborar nas
atividades de prevenção e manutenção da ordem pública municipal,
em colaboração com a Polícia Militar, objetivando maior eficiência,
presteza e controle nas ações de defesa da comunidade local.
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O Consep encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais
de três 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. 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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.148/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida e Verde - Pró-

Viver -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Vida e

Verde - Pró-Viver -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Eros Biondini
Justificação: O Projeto Pró-Viver, sediado em Betim, tem como

finalidade principal o desenvolvimento de programas ecológicos
voltados para a preservação ambiental e para a educação de jovens e
adultos, ensinando-os a respeitar o patrimônio natural.

Também presta assistência a crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social, suplementando as atividades realizadas pelo
poder público. Assim, contribui para a observância da legislação,
notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica
da Assistência Social.

Possui ainda atividades que dão suporte às famílias, auxiliando-as a
fortalecer os vínculos familiares e o sentimento comunitário.

Por tudo isso, entendemos que a entidade é merecedora 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.149/2007
Estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de

combate à discriminação racial e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta lei define os princípios e estabelece as diretrizes para a
elaboração e a execução, no Estado, das políticas públicas para o
combate à discriminação de origem racial e para a superação das
desigualdades sócio-econômicas que atingem a população negra e
outros segmentos étnicos minoritários da população mineira.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se:
a) discriminação racial toda distinção, exclusão, restrição ou

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional
ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento,
gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública;

b) desigualdades raciais as situações de diferenciação de acesso e
gozo de bens, serviços e oportunidades, derivadas ou fundamentadas
em critérios de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

c) segmentos étnicos minoritários os grupos de indivíduos, diversos
do grupo majoritário, que compartilham herança cultural e situação
social ou econômica desfavorável em virtude de raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica;

d) políticas públicas as ações, iniciativas e programas adotados pelo
Governo do Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;

e) ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados
pelo Estado para a correção das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades.

Art. 3º - São diretrizes para implementação das políticas públicas de
que trata esta lei a reparação, a compensação, a inclusão das vítimas
da desigualdade e a valorização da diversidade racial.

Art. 4º - A participação da população negra e dos outros segmentos
étnicos minoritários, em condições de igualdade de oportunidades, na
vida econômica, social, política e cultural do Estado será promovida,
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prioritariamente, por meio de:
I - inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de

desenvolvimento econômico e social;
II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o

adequado enfrentamento e a superação das desigualdades raciais
decorrentes do preconceito e da discriminação racial;

IV - reformulação de normas para aperfeiçoar o combate à
discriminação racial e às desigualdades raciais em todas as suas
manifestações individuais, estruturais e institucionais;

V - busca da eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e
institucionais que impedem a representação da diversidade racial nas
esferas pública e privada;

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da
sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de
oportunidades e ao combate às desigualdades raciais, inclusive
mediante a implementação de incentivos e critérios de
condicionamento e prioridade no acesso aos recursos e contratos
públicos;

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao
enfrentamento das desigualdades raciais nas esferas da educação,
cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho, mídia, terras de quilombos,
terras indígenas, acesso à Justiça, financiamentos públicos,
contratação pública de serviços e obras e outras.

Parágrafo único - Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão
em iniciativas reparatórias destinadas a iniciar a correção das
distorções e desigualdades raciais, podendo utilizar-se do sistema de
cotas.

Art. 5º - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade
Negra passa a denominar-se Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial.

Art. 6º - Compete ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial a formulação, coordenação, supervisão e avaliação das
políticas de combate à desigualdade e à discriminação racial, com
ênfase na população negra e considerados os demais grupos étnicos
minoritários.
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TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
Do Direito à Saúde

Art. 7º - O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde
será proporcionado pelo governo estadual, com ações e serviços em
que sejam focalizadas as peculiaridades da população negra e dos
demais segmentos étnicos minoritários, objetivando a promoção,
proteção e recuperação de sua saúde.

Art. 8º - O quesito raça/cor será obrigatoriamente introduzido e
coletado, de acordo com a autoclassificação, em todos os documentos
em uso no Sistema Único de Saúde, tais como:

I - cartões de identificação do SUS;
II - prontuários médicos;
III - fichas de notificação de doenças;
IV - formulários de resultados de exames laboratoriais;
V - inquéritos epidemiológicos;
VI - estudos multicêntricos;
VII - pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;
VIII - qualquer outro instrumento que produza informação

estatística. 
Art. 9º - A Secretaria de Estado de Saúde produzirá,

sistematicamente, estatísticas vitais e análises epidemiológicas da
morbimortalidade por doenças geneticamente determinadas ou
agravadas pelas condições de vida da população negra e dos outros
segmentos étnicos minoritários.

Art. 10 - O Poder Executivo incentivará a pesquisa sobre doenças
prevalentes na população negra, bem como desenvolverá programas
de educação e de saúde e campanhas públicas de esclarecimento
para sua prevenção e tratamento.

§ 1º - As doenças prevalentes na população negra e os programas
mencionados no "caput” deste artigo serão definidos em regulamento
pela Secretaria de Estado de Saúde.

§ 2º - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação criarão, no prazo de doze meses, linhas de pesquisa e
programas de estudo sobre a saúde da população negra e dos outros
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segmentos étnicos minoritários.
§ 3º - A Secretaria de Estado de Educação e as universidades

estaduais promoverão estudos e medidas administrativas necessárias
à introdução, no prazo de setecentos e vinte dias, de conteúdos
relativos à saúde da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos
cursos de saúde do ensino médio e superior.

Art. 11 - Os estabelecimentos de saúde públicos ou que recebam
recursos públicos realizarão exames laboratoriais nos recém-
nascidos, para diagnóstico de hemoglobinopatias, em especial o traço
falciforme e a anemia falciforme.

Art. 12 - A Secretaria de Estado de Saúde, em articulação com as
Secretarias Municipais de Saúde, implantará, no prazo de trezentos e
sessenta dias, o Programa Agentes Comunitários de Saúde e, em
setentos e vinte dias, o Programa de Saúde da Família ou programas
que lhes venham a suceder em todas as comunidades de
remanescentes de quilombos existentes no Estado.

Parágrafo único - Os moradores das comunidades de
remanescentes de quilombos terão acesso preferencial aos processos
seletivos para a constituição das equipes dos programas referidos no
“caput” deste artigo.

Art. 13 - O Estado participará, de forma complementar, na promoção
da saúde indígena.

CAPÍTULO II 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 14 - A população negra e os demais segmentos étnicos
minoritários terão assegurado o direito de participar de atividades
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus
interesses e condições. 

§ 1º - O governo promoverá o acesso da população negra e dos
demais segmentos étnicos minoritários ao ensino gratuito, às
atividades esportivas e de lazer e apoiará a iniciativa de entidades que
mantenham espaço para promoção social destes segmentos. 

§ 2º - Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições de
ensino convidarão representantes da população negra e dos outros
segmentos étnicos minoritários, conforme o caso, para debater com
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os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração.
Art. 15 - O governo estadual desenvolverá campanhas educativas,

inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da
população negra e dos outros segmentos étnicos minoritários faça
parte da cultura de toda a sociedade.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Educação e as universidades
estaduais promoverão estudos e medidas administrativas necessárias
à introdução, no prazo de setecentos e vinte dias, de conteúdos
relativos à história da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos
cursos ensino médio e superior.

Art. 17 - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação criarão linhas de pesquisa e programas de estudo voltados
para temas referentes às relações raciais e questões pertinentes à
população negra e aos demais segmentos étnicos minoritários.

Art. 18 - A Secretaria de Estado de Educação e a Fapemig
incentivarão as escolas e as universidades a:

I - apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos
programas de pós-graduação, que desenvolvam temáticas de
interesse da população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de
professores temas que incluam valores referentes à pluralidade étnica
e cultural da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a
aproximar de tecnologias avançadas jovens pertencentes à população
negra e aos demais segmentos étnicos minoritários;

IV - estabelecer programas de cooperação técnica com as escolas
de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino
técnico para a formação docente baseada em princípios de eqüidade,
de tolerância e de respeito às diferenças raciais.

Art. 19 - É obrigatória a inclusão do quesito raça-cor, a ser
preenchido de acordo com a autoclassificação, em todo instrumento
de coleta de dados do censo escolar promovido pela Secretaria de
Estado de Educação e pelas universidades, para todos os níveis de
ensino.
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Art. 20 - O governo estadual desenvolverá programas de ensino e
pesquisa para proporcionar a oferta de educação escolar específica,
diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos indígenas
que habitam o território de Minas Gerais.

§ 1º - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios e a suas comunidades e povos a

recuperação e o fortalecimento de sua memória histórica, a
reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de sua
língua, arte e ciência;

II - garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso às
informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade
nacional e das demais sociedades indígenas e não indígenas.

§ 2º - Na organização da escola indígena será garantida a
participação da comunidade na definição do modelo de organização e
gestão.

§ 3º - As escolas indígenas desenvolverão suas atividades de
acordo com o proposto em seus respectivos projetos político-
pedagógicos e regimentos escolares, com as seguintes prerrogativas:

I - organização das atividades escolares, independentemente do ano
civil, respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais,
culturais e religiosas;

II - duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às
condições e às especificidades de cada comunidade.

Art. 21 - A formação de professores destinados às escolas indígenas
será específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e
será desenvolvida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de
Educação, no âmbito das instituições formadoras de professores.

§ 1º - Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase
à capacitação referenciada em conhecimentos, valores, habilidades e
atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de
currículos e programas próprios, na produção de material didático e na
utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa voltadas
para a respectiva etnia.

§ 2º - Será garantida aos professores indígenas a sua formação em
serviço e, quando for o caso, concomitantemente com sua própria
escolarização.
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§ 3º - A atividade docente na escola indígena será exercida
prioritariamente por professores indígenas e pessoas de reconhecida
capacidade, oriundos da respectiva etnia, e por indicação da
comunidade.

§ 4º - O Estado assegurará aos professores indígenas formação
inicial e continuada de qualidade e em consonância com as
especificidades socioculturais de cada comunidade.

Art. 22 - Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum
Permanente de Educação Escolar Indígena, instância consultiva e de
assessoramento técnico na definição das diretrizes educacionais, no
âmbito da educação escolar indígena no Estado, concorrendo para
elevar a qualidade dos serviços educacionais.

§ 1º - O Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena,
vinculado à Secretaria de Estado de Educação, terá composição
paritária, interinstitucional e de atuação conjunta, constituída por
representantes das diferentes etnias, órgãos governamentais, de
organizações indígenas e de apoio ao índio.

§ 2º - O planejamento da educação escolar indígena deve contar
com a participação de representantes de professores indígenas, de
organizações indígenas e de apoio aos índios, de universidades e
órgãos governamentais.

CAPÍTULO III 
Do Fundo de Promoção da Igualdade Racial

Art. 23 - Lei específica criará o Fundo Estadual de Promoção da
Igualdade Racial, para a implementação de políticas públicas que
tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a
inclusão social da população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários.

CAPÍTULO IV
Da Questão da Terra

Art. 24 - É reconhecido o direito à propriedade definitiva das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, no
Estado de Minas Gerais.

Art. 25 - O procedimento administrativo para o reconhecimento das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos será iniciado mediante requerimento das comunidades
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interessadas, formulado por escrito ou verbalmente ao órgão do
governo estadual competente, devendo os órgãos responsáveis
priorizar os remanescentes das comunidades dos quilombos sujeitos a
perderem suas terras.

Parágrafo único - Este procedimento poderá ser iniciado de ofício
pelos órgãos estaduais competentes ou a requerimento do Ministério
Público Estadual ou das entidades representativas dos movimentos
sociais negros no Estado.

Art. 26 - O procedimento administrativo de reconhecimento das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos deverá ser realizado no prazo de noventa dias e será
constituído de um Relatório Técnico e do decreto de declaração das
terras como sendo de remanescentes das comunidades dos
quilombos.

Parágrafo único - Fica assegurado aos remanescentes das
comunidades dos quilombos a indicação de representantes para
acompanhar todas as fases do procedimento administrativo, ficando
reservado ao poder público indicar a participação de profissionais de
notório conhecimento para subsidiar os procedimentos administrativos
de identificação e reconhecimento.

Art. 27 - O Relatório Técnico deverá conter:
I - a identificação dos remanescentes das comunidades dos

quilombos, com as respectivas formas de organização e utilização das
terras e recursos naturais para a garantia de sua reprodução social,
econômica, cultural e ambiental;

II - a caracterização das terras ocupadas e sítios históricos, com as
suas respectivas plantas;

III - a circunscrição judiciária ou administrativa em que se encontra a
área;

IV - o rol de confinantes e de quem possuir justo título de
propriedade na área a ser demarcada e titulada aos remanescentes
das comunidades dos quilombos;

V - parecer conclusivo propondo ou não a edição de decreto de
reconhecimento das terras ocupadas como sendo dos remanescentes
das comunidades dos quilombos.

Art. 28 - Concluído o Relatório Técnico e sendo o parecer favorável,



1431

deverá ser publicado no órgão de imprensa oficial do Estado o decreto
de reconhecimento das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos, que produzirá os seguintes efeitos
legais:

I - reconhecimento dos remanescentes das comunidades dos
quilombos como segmentos sociais especialmente protegidos,
portadores de identidade étnica;

II - disponibilização aos remanescentes das comunidades dos
quilombos ou seus representantes de todos os documentos, registros,
atas, livros e contratos relacionados às terras ocupadas;

III - vedação de qualquer tipo de remoção dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, salvo catástrofe ou epidemia que ponha
em risco a comunidade ou relevante interesse nacional devidamente
comprovado, desde que ouvidas as comunidades atingidas e
autorizada pela Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Na hipótese de remoção, o governo estadual
deverá assentar os remanescentes das comunidades dos quilombos
em área próxima, com as mesmas características, bem como
indenizar previamente a propriedade da terra, os recursos naturais
utilizados, os cultivos e as benfeitorias, os sítios arqueológicos e os
bens imateriais.

Art. 29 - Publicado o decreto de reconhecimento das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos,
deverá ser realizado o processo de regularização fundiária, que se
constituirá de demarcação e titulação das terras ocupadas aos
remanescentes, nos termos da legislação fundiária vigente.

Parágrafo único - O governo estadual prestará assistência jurídica
gratuita aos remanescentes das comunidades dos quilombos,
propondo as respectivas ações judiciais, se necessário.

Art. 30 - Havendo título de propriedade na área a ser demarcada e
titulada, caberá aos órgãos competentes promover a respectiva
indenização ou desapropriação para fins de caráter étnico, nos termos
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Art. 31 - Concluído o processo de regularização fundiária, o órgão
estadual competente deverá expedir os títulos de propriedade aos
remanescentes das comunidades dos quilombos.
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Art. 32- É facultado aos órgãos do governo estadual, para o
cumprimento das disposições contidas nesta lei, celebrar convênios,
contratos, acordos ou instrumentos similares de cooperação com
órgãos públicos ou instituições privadas.

Art. 33 - Os trabalhos de identificação e reconhecimento realizados
anteriormente à sanção desta lei poderão instruir os procedimentos
administrativos do decreto.

Art. 34 - O governo estadual elaborará e desenvolverá políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos
remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 35 - Os remanescentes das comunidades dos quilombos
poderão se beneficiar do Fundo de Promoção da Igualdade Racial
previsto nesta lei.

Art. 36 - Deverá ser prioridade do governo estadual o levantamento
e a demarcação das terras indígenas localizadas no Estado.

CAPÍTULO V
Do Mercado de Trabalho

Art. 37 - O governo estadual, na implementação de políticas voltadas
para a inclusão de população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários no mercado de trabalho, considerará:

I - os compromissos assumidos pelo Brasil, ao ratificar a Convenção
das Nações Unidas para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (1968);

II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção
nº 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho - OIT -,
que trata da Discriminação no Emprego e na Profissão;

III - a Declaração e o Plano de Ação emanados da III Conferência
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e
Intolerâncias Correlatas.

Art. 38 - O governo estadual promoverá ações que assegurem a
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população
negra e para os demais segmentos étnicos minoritários, assegurando
a contratação desses segmentos no setor público e estimulando a
adoção de medidas similares pelas empresas privadas, também
através de benefícios e incentivos fiscais.

§ 1º - As ações que assegurem a igualdade de oportunidades
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incluirão políticas e programas de formação profissional, de emprego
e de geração de emprego e renda voltados para a população negra e
para os demais segmentos étnicos minoritários.

Art. 39 - As ações de emprego e renda promovem o estímulo à
promoção de empresários oriundos da população negra e dos demais
segmentos étnicos minoritários, por meio de financiamento para a
constituição e a ampliação de pequenas e médias empresas e
programas de geração de emprego e renda.

Art. 40 - A contratação preferencial na esfera da administração
pública, que deverá ser implementada no prazo de trezentos e
sessenta dias, obedecerá às seguintes diretrizes:

I - para a aquisição de bens e serviços pelo setor público, assim
como nas transferências e nos contratos de prestação de serviços
técnicos com empresas nacionais e internacionais e organismos
internacionais, será exigida a adoção de programas de promoção de
igualdade racial para as empresas que se beneficiem de incentivos
governamentais ou sejam fornecedoras de bens e serviços;

II - o preenchimento de cargos em comissão ou assessoramento
superiores observará a meta inicial de 20% (vinte por cento) de afro-
brasileiros, que será ampliada gradativamente até lograr a
correspondência com a estrutura da distribuição racial, observados os
dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI
Do Sistema de Cotas

Art. 41 - Fica assegurada a cota mínima de 20% (vinte por cento)
para a população negra e para os demais segmentos étnicos
minoritários no preenchimento das vagas relativas:

I - aos concursos para investidura em cargos e empregos públicos
nas administrações públicas estaduais direta e indireta;

II - aos cursos de graduação em todas as instituições de educação
superior estadual;

III - nas escolas públicas de ensinos infantil, fundamental e médio.
CAPÍTULO VII

Dos Meios de Comunicação
Art. 42 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta,

autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de
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economia mista ficam obrigados a incluir cláusulas de participação de
artistas oriundos dos segmentos étnicos de que trata esta lei, em
proporção não inferior a 20% (vinte por cento) do número total de
artistas e figurantes, nos contratos de realização de filmes, programas
ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.

§ 1º - Os órgãos e as entidades de que trata este artigo incluirão,
nas especificações para contratação de serviços de consultoria,
conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças
publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço
contratado.

§ 2º - Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o
conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de
garantir a diversidade de raça, sexo e idade na equipe vinculada ao
projeto ou ao serviço contratado.

CAPÍTULO VIII
Da Ouvidoria

Art. 43 - O Poder Executivo instituirá Ouvidoria Permanente em
Defesa da Igualdade Racial como órgão pluripartidário, para receber e
investigar denúncias de preconceito e discriminação com base em
etnia, raça ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a
promoção da igualdade racial.

CAPÍTULO IX
Do Acesso à Justiça

Art. 44 - É garantido às vítimas de discriminação racial o acesso à
Ouvidoria Permanente da Assembléia Legislativa, à Defensoria
Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas
instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.

Art. 45 - O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial
constituirá Grupo de Trabalho para a elaboração de Programa
Especial de Acesso à Justiça para a população negra e para os
demais segmentos étnicos minoritários.

Parágrafo único - O Grupo de Trabalho contará com a participação
de representantes do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do
Brasil, de associações de magistrados e do Ministério Público.

Art. 46 - Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de
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lesão aos interesses da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, decorrentes de situações de desigualdade racial,
recorrer-se-á à ação civil pública.

Parágrafo único - As condenações pecuniárias e multas decorrentes
das ações tratadas neste artigo serão destinadas ao Fundo Estadual
de Promoção da Igualdade Racial.

TÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 47 - O poder público criará instrumentos para aferir a eficácia
social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento
constante, com a emissão de relatórios periódicos.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Durval Ângelo - André Quintão.
Justificação: Durante os 500 anos de história do Brasil ficamos

atrelados aos grilhões da discriminação e do preconceito racial.
Milhares de pessoas pagaram, primeiro com a vida e depois com uma
história de marginalização e miséria, para que o hediondo sistema de
dominação pela discriminação racial pudesse prevalecer. Grupos
etnicamente dominantes lutam para manter seus privilégios, seu
poder, os benefícios que gozam, as oportunidades culturais que
usufruem. É na violência da manutenção desses privilégios que a
ideologia da discriminação se perpetua e, a qualquer risco de
subversão desse sistema, ativa-se, em ritmo e volume acelerados, a
produção ideológica que garante a sua manutenção.

A educação e o mercado de trabalho no Brasil, assim como os
espaços políticos, são fundamentais para a busca da cidadania.
Estudos realizados pelo IBGE mostram que os brancos recebem
salários superiores aos recebidos pelos negros no desempenho das
mesmas funções, e que o índice de desemprego destes também é
maior. No campo da educação, o analfabetismo, a repetência e a
evasão escolar são consideravelmente mais acentuados para os
negros. Os indígenas encontram-se em situação de isolamento e
abandono, especialmente no tocante à preservação de sua identidade
cultural, à sua sustentabilidade. à questão da saúde e da titulação das
terras historicamente ocupadas por eles.
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A história da participação da população negra e dos indígenas na
formação do povo brasileiro foi distorcida e, por esse motivo, deve ser
reescrita. Acreditamos que a transformação da sociedade começa
com uma legislação que defenda os direitos à cidadania igualitária.

Outros grupos étnicos minoritários têm sido historicamente
prejudicados e desrespeitados, cabendo a nós agora a tentativa de
resgate, reconhecimento e compensação de seus direitos usurpados.
As discussões acumuladas em torno do tema da igualdade racial têm
evoluído no sentido de construir-se um conceito que inclua outros
grupos étnicos minoritários como alvo da proteção por parte do poder
público, tais como os asiáticos, indígenas, judeus, ciganos e outros. A
legislação federal já está adotando a nova terminologia e
conceituação, a exemplo da Lei nº 10.678, de 23/5/2003, e o Decreto
nº 4.885, de 20/11/2003.

Mesmo reconhecendo que muitas das disposições contidas neste
projeto de lei refletem, na verdade, uma carta de intenções e de
princípios, apresentamos esta proposta de construção do Estatuto da
Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais, colocando-a à
disposição da sociedade, dos estudiosos da questão e dos nobres
parlamentares, para aperfeiçoamento no processo de discussão.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.150/2007
Declara de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de Poços de

Caldas, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de

Poços de Caldas, com sede nesse Município.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O Círculo Orquidófilo de Poços de Caldas é uma

sociedade cultural e ambiental, sem fins econômicos, políticos ou
religiosos, que tem por objetivo principal e especial o estudo das
orquídeas. O Círculo será regido pelo seu estatuto social e pelas
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demais disposições legais que lhe forem aplicadas, compreendendo:
estudo da cultura, ambiente natural, doenças, pragas e meios de
defesa, preservação do hábitat e resgate de orquídeas de áreas a
serem devastadas, bem como sua reintegração no ambiente
apropriado; organização de cursos anuais de culturas de orquídeas,
compreendendo aulas práticas e teóricas; organização e
enriquecimento das coleções dos associados, por doações, permutas
e outros meios legais; desenvolvimento da união e intercâmbio de
idéias entre os associados que professam os mesmos ideais, bem
como entre entidades congêneres já existentes ou por existir.

Considerando-se o benefício ambiental e cultural que o Círculo
Orquidófilo tem proporcionado ao Município e à região de Poços de
Caldas e estando o estatuto da entidade em concordância com os
dispositivos constitucionais e legais para obter a presente distinção,
espero obter a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.151/2007
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 o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de 578m2

(quinhentos e setenta e oito metros quadrados) e 328,45m2 (trezentos
e vinte e oito metros e quarenta e cinco centímetros quadrados),
situado na Praça Gabriel Botelhos, nº 73, no Município de Botelhos,
oriundo da extinta Minascaixa, conforme Registro de Matrícula nº
947/AV5, fls. 101, livro 2E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Botelhos, consoante documentação constante no
Processo nº 310840-015, arquivado na Diretoria Central de Patrimônio
Imobiliário da Superintendência Central de Recursos Logísticos e
Tecnológicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Câmara Municipal, no primeiro
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pavimento, e do Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal -
Siat -, no segundo pavimento, ou a outro serviço para o qual este o
destinar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: Desde junho de 2000, o imóvel objeto deste projeto de

lei foi cedido para uso da Câmara Municipal e do Serviço Integrado de
Assistência Tributária e Fiscal - Siat. Até o presente momento, tanto a
Câmara Municipal quanto o Siat ocuparam, respectivamente, o
primeiro e o segundo pavimentos do referido imóvel, que não está
atrelado a nenhuma outra destinação. Portanto, nada mais justo que
definir a atual situação, de modo que a Câmara Municipal possa fazer
as benfeitorias necessárias para a conservação do imóvel.

Por se tratar de projeto de lei que obedece aos princípios da
legalidade, da juridicidade e da constitucionalidade, além de legalizar
uma situação de fato, que perdura há quase sete anos, espera seu
signatário obter sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Antônio Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
996/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.152/2007
Declara de utilidade pública a Casa da Criança Professora Nilmara

Renó Carneiro, com sede no Município de Piranguinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança

Professora Nilmara Renó Carneiro, com sede no Município de
Piranguinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada
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em 6/10/2003, a Casa da Criança Professora Nilmara Renó Carneiro
tem por finalidade prestar atendimento, por tempo determinado, a
crianças até 7 anos, cujas mães trabalhem fora e não possam ficar
com a criança em casa.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da entidade 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 para
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.153/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 69/2003)

Altera o art. 1° da Lei nº 11.867, de 28 de julho d e 1995, que reserva
percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O caput do art. 1° da Lei nº 11.867, de 2 8 de julho de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica a administração direta e indireta d o Estado obrigada a

reservar 15% (quinze por cento) dos cargos ou empregos públicos,
em todos os níveis, para pessoas portadoras de deficiência.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Padre João
Justificação: A ordem jurídica e constitucional estabelecida a partir

da promulgação da Constituição da República, de 1988, e da
Constituição do Estado, de 1989, consagrou, aos portadores de
deficiência, a prerrogativa da reserva de percentual de cargos e
empregos públicos. Por tratar-se de norma não auto-executável, foi
editada a Lei Estadual nº 11.867, de 25/7/95, que fixou em 10% o
limite de vagas próprias para o cumprimento dos dispositivos
constitucionais.

No entanto, o limite fixado pelo legislador estadual parece-nos um
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tanto tímido, sobretudo se considerarmos que é cada vez menor o
número de vagas existentes no serviço público.

Cabe aqui ressaltar que o legislador federal foi mais ousado ao
disciplinar a matéria, regulamentada pelo art. 5º, § 2º, da Lei Federal
nº 8.112, de 11/12/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais. Assim reza a referida lei: "Às pessoas portadoras de
deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservados
até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso".

Sabemos que a Lei Federal nº 8.112/90 fala em “até 20%”, enquanto
a Lei Estadual nº 11.867/95 assegura que as vagas reservadas para
os portadores de deficiência não serão inferiores a 10%. Mesmo
assim, defendemos a alteração do limite fixado pelo legislador mineiro,
por acreditar que tal parcela da sociedade (portadores de deficiência)
merece tratamento mais condizente com a realidade, tendo em vista,
como já dissemos, a escassez de vagas no serviço público.

Nosso projeto não encontra óbices de natureza constitucional, uma
vez que disciplina tema da competência do Estado.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os Deputados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.154/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.187/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os
imóveis que especifica.

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

Bambuí os seguintes imóveis urbanos, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bambuí:

I - terreno com 10.080m² (dez mil e oitenta metros quadrados),
registrado sob o nº 12.294, a fls. 281 do Livro 3-J;

II - terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob
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o nº 8.631, a fls. 20 do Livro 3-J;
III - terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado

sob o nº 12.399, a fls. 290 do Livro 3-J;
IV - terreno com 4.800m² (quatro mil e oitocentos metros

quadrados), registrado sob o nº 9.438, a fls. 148 do Livro 2-AK;
V - terreno com 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados),

registrado sob o nº 6.406, a fls. 226 do Livro 2-X.
Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se

a instalação de órgãos municipais de interesse social.
Art. 2º - Os imóveis a que se refere esta lei reverterão ao patrimônio

do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista
no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Os imóveis de que tratam os incisos I a III do art. 1º da

proposição foram doados ao Estado por particulares, enquanto os
referidos nos incisos IV e V o foram pelo próprio Município de Bambuí.
Em todos os casos, a transferência de domínio deu-se sem que ao
agente donatário fosse imputada nenhuma condição, pelo que ora se
pretende aliená-los na modalidade de doação.

Tendo em vista a ociosidade em que se encontram tais imóveis,
almeja o Chefe do Poder Executivo de Bambuí neles investir recursos
para reformá-los de modo a poder utilizá-los para atendimento a
necessidades sociais de grande interesse da comunidade local. Para
assim proceder, faz-se mister sejam transferidos ao domínio do
Município.

É de notar que o projeto prevê a reversão dos imóveis se não lhes
vier a ser dada a destinação prevista no prazo de três anos, contados
da lavratura da escritura pública de doação.

Diante dessas circunstâncias, contamos com o necessário apoio dos
nobres colegas parlamentares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.155/2007
Altera a Lei nº 11.579, de 1º de setembro de 1994, que declara de

utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara -
Codesb.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.579, de 1º de setembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Comissão de

Desenvolvimento de Santa Bárbara - Codesb, com sede no Município
de Santa Bárbara do Monte Verde.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: A alteração aqui proposta se faz necessária em virtude

da emancipação do Município de Santa Bárbara do Monte Verde,
antes distrito do Município de Rio Preto. A criação do Município que
hoje abriga a Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara -
Codesb - foi realizada pela Lei nº 12.030, de 21/12/95. Assim, como a
emancipação do distrito somente ocorreu em data posterior à da
declaração de sua utilidade pública, torna-se indispensável a correção
da imprecisão formal que passou a existir na Lei nº 11.579, de 1º/9/94.
Desse modo, ante a simplicidade da alteração aqui proposta, temos
por certo o apoio de nossos pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.156/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Serra Viva,

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

Beneficente Serra Viva, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Associação Beneficente Serra Viva, com sede no
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Município de Belo Horioznte, fundada em 1999, está voltada
primordialmente para as atividades culturais e educacionais. Para
alcançar seus objetivos, promove cursos diversos, divulga eventos
artísticos, mantém uma orquestra de jovens, defende a conservação
do patrimônio histórico e desenvolve atividades de preservação do
meio ambiente. Além disso, promove e apóia ações de assistência
social, que são levadas a comunidades mais carentes.

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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.157/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção ao Guarda

Mirim Divinense, com sede em Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção ao Guarda Mirim Divinense, com sede em Divino.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação de Proteção ao Guarda Mirim Divinense,

fundada em 1987, é uma entidade sem fins lucrativos, com a
finalidade de promover a educação e formação moral de adolescentes
em situação de risco, na faixa etária de 14 a 18 anos, domiciliados no
Município, priorizando a assistência material e psicológica desses
adolescentes, inclusive àqueles portadores de necessidades
especiais.

Devidamente registrada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Divino, a entidade
está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, com
uma diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelas
funções que exercem, como certifica o Chefe do Executivo Municipal
por meio do atestado de funcionamento que acompanha o projeto em
tela.
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Pelas razões expostas, conto o parecer favorável dos nobres pares
à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.158/2007
Institui Campanha de Conscientização para a Doação de Sangue

nas unidades educacionais da rede estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Campanha de Conscientização para a

Doação de Sangue.
Art. 2º - A campanha a que se refere o art. 1º será desenvolvida em

todas as escolas da rede estadual de ensino fundamental e médio,
podendo ser estendida aos estabelecimentos municipais e
particulares, sob a responsabilidade conjunta das Secretarias de
Estado de Saúde, de Educação e de Esportes e Juventude.

Art. 3º - A campanha utilizará palestras e outros meios nas unidades
educacionais da rede estadual de ensino, visando esclarecer dúvidas
e oferecer orientações quanto à importância da doação de sangue.

Art. 4º - As ações da campanha deverão ser ministradas por
profissionais das áreas de saúde, educação e serviço social.

Art. 5º - Poderão ser formalizadas parcerias com Municípios e
instituições privadas visando à ampliação do alcance da campanha.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir de sua publicação.

Art. 7º - As despesas decorrentes da lei correrão por conta das
dotações orçamentárias existentes, suplementadas se necessárias,
ficando obrigatória sua inclusão nos orçamentos futuros.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na da de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: Diariamente tomamos conhecimento de pedidos de

doação de sangue para pessoas próximas ou de que os bancos de
sangue estão com seus estoques baixos.

Fica evidente que são necessárias medidas mais efetivas com o
objetivo de alertar a população, em especial os estudantes, e formar
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assim gerações mais conscientes da importância da doação de
sangue, buscando derrubar tabus.

Segundo pesquisa finlandesa, doar sangue faz bem ao coração. A
ação considerada solidária pode trazer benefícios não só aos
receptores como também ao doador. De acordo com o Organização
Mundial de Saúde, o número ideal de doares para atender às
necessidades da população é de 5% do total de habitantes de um
país. No Brasil, aproximadamente 2% praticam a boa ação.

Existem diversos estudos sobre o assunto, e um deles, realizado na
Finlândia, detectou que por meio da doação de sangue é possível
diminuir em 86% os riscos de problemas cardiovasculares. É comum
ouvir dizer que doar sangue não é maléfico, nem benéfico, trata-se
somente de uma ação solidária às necessidades do próximo. No
entanto, médicos destacam a prática como benéfica, pois quem tem o
hábito de doar sangue, de duas a quatro vezes ao ano, tem chances
consideravelmente reduzidas de sofrer um infarto do miocárdio. A
melhor medida é a conscientização, iniciativa relativamente barata
diante do impacto positivo que produz, sendo mais uma demonstração
de que a conscientização é a arma mais eficiente.

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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 624/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.159/2007
Estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito

das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº
13.167, de 20 de janeiro de 1999.

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

Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta lei estabelece normas para a realização de concurso

público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado no âmbito da
administração direta e indireta do Estado.

Art. 2º - O concurso público será promovido pelos órgãos e pelas
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entidades interessados diretamente ou mediante a contratação de
terceiros, precedida de licitação, e reger-se-á pelo respectivo edital,
observados os princípios constitucionais aplicáveis à administração
pública, principalmente:

I - o da publicidade, proporcionando o amplo acesso dos candidatos
a qualquer informação do concurso;

II - o do contraditório e da ampla defesa.
Art. 3º - É vedada a realização de concurso público para cargo ou

emprego
público sem a existência de vaga.
Art. 4º - O prazo de validade do concurso público será de até dois

anos, prorrogável uma vez, por igual período.
Art. 5º - O candidato aprovado em concurso público realizado por

órgão ou entidade das administrações direta e indireta de qualquer
dos Poderes do Estado tem assegurado o direito à nomeação,
respeitado o número de vagas previsto no edital, o prazo de validade
do concurso e sua prorrogação.

Art. 6º - É vedada a contratação, sob a forma de contrato de direito
administrativo, para cargo ou emprego vago das administrações direta
e indireta do Estado, ressalvado o disposto no art. 37, IX, da
Constituição da República.

CAPÍTULO II
Do Edital

Art. 7º - O edital é o instrumento convocatório que contém as normas
específicas do concurso público, devendo ser redigido de forma clara
e objetiva, que possibilite a perfeita compreensão de seu conteúdo
pelo candidato.

Art. 8º - Para cada concurso corresponderá um edital.
Art. 9º - O edital do concurso conterá, sob pena de nulidade:
I - número de ordem, em série anual;
II - nome do órgão ou entidade que promove o concurso;
III - objeto e finalidade do concurso público;
IV - identificação e atribuições do cargo ou emprego público;
V - nível de escolaridade exigido;
VI - número de vagas, inclusive as para portadores de deficiência,

observada a legislação pertinente;
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VII - indicação da data de abertura da inscrição, bem como do prazo
de duração;

VIII - etapas do concurso público, número de questões por prova e a
respectiva pontuação, bem como o número de questões que, se
anuladas, torna obrigatória a repetição de uma mesma etapa;

IX - conteúdo programático;
X - critérios de classificação;
XI - direito de petição e procedimentos sobre recurso;
XII - nome do Município onde serão realizadas as provas de

conhecimento e o local de entrega dos comprovantes de títulos;
XIII - informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a

documentação exigida para esse fim;
XIV - prazo de validade do concurso;
XV - outras indicações específicas e peculiares.
Parágrafo único - A partir da data de publicação do edital de

abertura será contado prazo de cinco dias para interposição de
recurso junto ao órgão expedidor do edital.

Art. 10 - Estão impedidos de atuar diretamente nas provas em que
haja identificação do candidato o seu cônjuge e parentes
consangüíneos ou afins até o segundo grau, inclusive os por adoção.

Art. 11 - O edital identificará expressamente os títulos aceitáveis e a
respectiva pontuação, vedada a aceitação de títulos que não guardam
relação com as atribuições do cargo disputado.

Art. 12 - Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a
banca, o órgão responsável pelo concurso indicará um local onde, no
mínimo, um exemplar de cada obra indicada estará disponível para
consulta, não sendo permitida a retirada do exemplar do local.

CAPÍTULO III
Da Publicidade

Art. 13 - A divulgação do concurso público será feita na forma de
publicação do edital.

Art. 14 - Serão publicados, obrigatoriamente, no órgão oficial dos
Poderes do Estado e na rede internacional de computadores:

I - o edital em seu inteiro teor;
II - a relação dos candidatos aprovados, em ordem de classificação

final, bem como as aprovações parciais em etapas, conforme
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estabelecido no edital;
III - as decisões sobre os recursos interpostos;
IV - a homologação do concurso.
Parágrafo único - Nos jornais de grande circulação no Estado

poderá ser publicado extrato do edital, a critério do órgão executor do
concurso.

Art. 15 - A alteração de qualquer dispositivo do edital deve ser
fundamentada de forma expressa e objetiva e será divulgada,
obrigatoriamente, no órgão oficial dos Poderes do Estado e na rede
internacional de computadores.

§ 1º - É vedada qualquer alteração do edital nos trinta dias que
antecederem a primeira prova.

§ 2º - O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de
noventa dias em relação à primeira prova.

Art. 16 - O cancelamento de concurso público com edital já
publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável,
amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou a entidade responsável a
indenização por prejuízos comprovadamente causados aos
candidatos.

CAPÍTULO IV
Da Inscrição

Art. 17 - O edital deverá prever prazo não inferior a trinta dias a partir
de sua publicação, para o início das inscrições.

Art. 18 - A inscrição se efetivará mediante apresentação da
documentação exigida pelo respectivo edital.

§ 1º - O formulário de inscrição conterá obrigatoriamente campo
destinado ao número do cadastro de pessoa física - CPF - do
candidato.

§ 2º - A inscrição por procuração exige a constituição formal de
procurador com poderes específicos.

§ 3º - A inscrição por via informatizada impõe a adoção de
processos de controle, de segurança do procedimento e de proteção
contra fraude.

Art. 19 - Será de sete dias úteis contados da data de abertura da
inscrição o prazo mínimo para a inscrição em concurso público.

Art. 20 - É vedada a inscrição condicional em concurso público.
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Art. 21 - O valor da taxa de inscrição levará em conta o nível
remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida, o número
de fases e de provas do certame.

Art. 22 - Será admitida isenção da taxa de inscrição para o candidato
que comprovar que não possui renda suficiente para arcar com tal
despesa, nos termos do regulamento, observado o previsto na Lei nº
13.392, de 7 de dezembro de 1999.

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil
acesso, em horário comercial, ininterruptamente, devendo os postos
de recebimento de inscrição estarem localizados de forma a cobrir, da
melhor forma possível, o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Havendo fila de candidatos nos posto de inscrição
após o fim do expediente, serão entregues tantas senhas quantas
forem necessárias, a fim de garantir a inscrição de todos os
interessados.

Art. 24 - A não-comprovação da escolaridade mínima no ato da
posse no cargo público implicará a nulidade de participação do
candidato no concurso.

Parágrafo único - A inscrição se efetivará mediante a apresentação
da documentação exigida pelo respectivo edital, facultada ao
candidato a comprovação posterior da escolaridade mínima exigida no
ato da inscrição.

Art. 25 - Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a
qualquer tempo, acarretarão a anulação da inscrição do candidato,
bem como de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Art. 26 - O candidato deverá satisfazer as seguintes condições, entre
outras que o edital venha a estabelecer, para se inscrever em
concurso público:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
III - ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura,

se aprovado, classificado e nomeado para o cargo ou o emprego
público.

CAPÍTULO V
Das Provas
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Art. 27 - A seleção do candidato será realizada por meio de provas
ou de provas e títulos.

§ 1º - O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório
ou ambos.

§ 2º - Não constituirá etapa do concurso nenhum programa de
formação, devendo o órgão ou a entidade interessados em treinar os
aprovados e classificados promover a prévia nomeação, com lotação
provisória no local de realização do treinamento, salvo situações
específicas definidas em lei.

§ 3º - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser
considerados para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art. 28 - O interstício mínimo entre a data de encerramento das
inscrições e as provas será de quarenta e cinco dias.

Art. 29 - A aferição de pontos em título, comprovado pelo candidato
com documentação hábil, terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 1º - Somente serão pontuados os títulos discriminados no edital do
concurso, vedada a pontuação em títulos que não guardem relação
com as atribuições do cargo pretendido.

§ 2º - A não-apresentação de títulos não causa ao candidato
nenhum prejuízo quanto à realização das demais provas.

§ 3º - Somente poderão ser atribuídos aos títulos os pontos
correspondentes, no máximo, a 10% (dez por cento) do total geral dos
pontos computáveis do concurso.

§ 4º - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter
pontuação superior aos equivalentes obtidos em instituições
nacionais.

§ 5º - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou
emprego público de nível fundamental ou médio, não é permitida a
exigência de títulos.

Art. 30 - As provas discursivas serão avaliadas por uma banca
formada, no mínimo, por:

I - um componente para exame dos aspectos lingüísticos,
gramaticais e estilísticos;

II - dois especialistas na área temática.
Art. 31 - A primeira ou a única etapa de provas será realizada em

prazo não inferior a sessenta dias após o término do período das
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inscrições.
§ 1º - Se o edital de abertura não indicar o calendário das provas, a

convocação, para cada etapa, dar-se-á por novo edital, com vinte
dias, no mínimo, de antecedência de sua realização.

§ 2º - As provas realizar-se-ão, preferencialmente, aos domingos ou
nos feriados estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos
sábados.

Art. 32 - O edital do concurso que inclua provas de datilografia,
digitação ou conhecimentos práticos específicos indicará os
instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizados.

Parágrafo único - É obrigatória, na realização de provas práticas, a
adoção dos instrumentos, dos processos, dos equipamentos, das
técnicas e dos materiais usualmente utilizados para a ação cuja
realização se pretende aferir, com especificação, se for o caso, da
marca, do modelo e do tipo, além de outras indicações necessárias à
perfeita identificação, sob pena de nulidade das provas práticas.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos

Art. 33 - O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção
de provas discursivas ou de habilitação estarão disponíveis aos
candidatos, no prazo para elaboração de recursos, em órgão público
situado no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O endereço do órgão a que se refere o “caput”
deste artigo será comunicado ao candidato no edital de abertura ou no
momento da aplicação da prova.

Art. 34 - Todas as provas do concurso são passíveis de recurso
administrativo.

Art. 35 - O candidato terá o prazo de cinco dias úteis a contar do dia
subseqüente ao da publicação de ato relativo ao concurso público,
para interposição de recurso administrativo, nos termos do edital.

Art. 36 - Os recursos serão respondidos com fundamentação,
admitida a elaboração de parecer único para uma mesma questão ou
item, desde que tratadas todas as teses apresentadas, com cópia
para o candidato que a requerer.

Art. 37 - A alteração do gabarito ou a anulação de questão terão
efeito extensivo a todos os candidatos, independentemente da
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apresentação de recurso.
CAPÍTULO VII
Da Nomeação

Art. 38 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente
à ordem de classificação.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 39 - O interstício mínimo entre a data de encerramento do
concurso público e a sua homologação será de trinta dias úteis.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 13.167, de 20 de janeiro de 1999.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto tem sua origem na proposição

apresentada pelo Deputado Leonardo Quintão, hoje Deputado
Federal, na última legislatura, a qual recebeu o nº 102/2003. Tal
proposta tramitou nas comissões da Assembléia Legislativa,
recebendo parecer favorável da Comissão de Administração Pública,
na forma de um substitutivo.

É justamente o texto legislativo proposto pela comissão, relatado à
época, com grande competência pela Deputada Jô Moraes, que
estamos apresentando novamente ao exame desta Casa Legislativa.

O projeto de lei, como exposto, fixa normas para a realização de
concursos públicos destinados a provimento de cargos ou empregos
nas administrações direta e indireta do Estado.

Na forma como foi redigida, a proposta dispõe, de forma abrangente,
sobre os atos de publicidade do concurso, as inscrições, os
programas, as provas, os recursos, as penalidades, a nomeação,
enfim, sobre todos os procedimentos que fazem parte do edital de um
concurso.

A realização de concurso público é norma de observância
obrigatória por todas as entidades estatais, sejam autárquicas,
fundacionais ou empresas públicas e sociedades de economia mista,
na organização de seus quadros de pessoal e dos respectivos
regimes jurídicos.
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Ressalte-se que cada Poder é livre para organizar o seu respectivo
quadro de pessoal, bem como para prescrever exigências para a
investidura de seus cargos públicos. Por meio do edital, cada Poder
leva ao conhecimento público a abertura de concurso e fixa as
condições de sua realização. Contudo, é admissível a edição de
normas disciplinadoras de concurso público que não invadam a
autonomia e a independência dos Poderes.

Assim, a fixação de regras gerais para a realização de concurso
público no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem
fulcro nos princípios da legalidade e da igualdade.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.160/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.161/2005)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que
institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG -  e  na Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - reservarão,
em cada curso de graduação e em cada curso técnico de nível médio
por elas mantido, percentual de vagas para os seguintes grupos de
candidatos:

I - afrodescendentes, desde que carentes;
II - egressos da escola pública, desde que carentes;
III - portadores de deficiência e indígenas.
§ 1º - Fica vedada a cobrança de mensalidades, taxas, despesas ou

custos, a qualquer título, dos candidatos a que se referem os incisos I
a III, por ocasião do vestibular ou durante o curso técnico ou de
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graduação.
§ 2º - As instituições de que trata o “caput” deste artigo deverão

implementar programas de permanência e assistência estudantil, com
o objetivo de auxiliar financeiramente os alunos carentes, mediante a
concessão de bolsas-alimentação, bolsas-transporte, auxílio para
aquisição de livros e outros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando
efeitos no ano fiscal seguinte.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Lei nº 15.259, de 27/7/2004, estabeleceu o sistema

de cotas nas universidades estaduais para afrodescendentes e
egressos da escola pública, desde que carentes, portadores de
deficiência e indígenas.

Não obstante o elevado alcance social desse diploma legal,
poderiam o legislador e a sociedade verem frustrados os objetivos que
tinham em mente ao estender àqueles grupos, historicamente
desfavorecidos, o acesso ao curso superior. Depois de passar pelo
funil do vestibular, muitos alunos carentes estão sendo excluídos do
ensino superior, em virtude de dificuldades financeiras. Um expressivo
número de alunos abandona o curso após seu início, por não
disporem de condições de arcar com taxas eventualmente cobradas
pelas instituições para fazer face a despesas e custos.

Outro lado perverso desta questão financeira, que não pode ser
ignorada na implementação de uma política pública de acesso e
permanência desses grupos no ensino superior, é a falta de condições
de alguns alunos para pagarem até passagens de ônibus,
alimentação, moradia, material didático e outras despesas cotidianas
essenciais e típicas de um estudante.

Diversas universidades, como a UFMG, a Universidade Federal de
Goiás, a UNICAMP e a UnB, têm implantado programas de
assistência estudantil, objetivando assistir o aluno carente em diversas
áreas, concedendo bolsa-alimentação, bolsa-transporte e outros
benefícios, e alcançaram significativa redução na taxa de evasão
escolar.

A busca da redução das desigualdades sócio-econômicas faz parte
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do processo de democratização da educação, que não se pode
efetivar, apenas, no acesso à educação superior gratuita. Torna-se
necessária a criação de mecanismos que garantam a permanência
dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades
apresentadas pelos estudantes provenientes de segmentos sociais
que apresentam dificuldades concretas para prosseguirem em sua
vida acadêmica com sucesso.

A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever
do Estado e da família (art. 205, “caput”) e tem como princípio a
igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206,
I). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 20/12/96,
repete a Constituição, contendo dispositivos que amparam a
assistência estudantil, entre os quais se destaca:

"Art. 3º - O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola".
Pelo elevado alcance social da proposta e pelo debate que ela

suscita, confiamos na sua aprovação pelos nobres pares desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.161/2007
Veda a realização, no Estado, de exames de concursos públicos e

processos seletivos aos sábados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a realização, aos sábados, de exames de

concursos públicos para a admissão de pessoal na administração
pública direta e indireta e de processos seletivos para ingresso em
instituições de ensino da rede pública e particular no Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei pretende enquadrar o Estado de

Minas Gerais em uma realidade nacional. O Brasil é o maior país
cristão do mundo. E isso, obviamente, interfere na conduta social de
seu povo, que se orienta, diariamente, segundo os preceitos de sua
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religiosidade.
Muitos brasileiros, seguidores dos Dez Mandamentos, guardam o

dia de sábado para oração a Deus, abstendo-se de realizar quaisquer
atividades que possam gerar frutos de natureza pessoal, sejam eles
profissionais, culturais ou econômicos.

Esses religiosos guardadores do dia de sábado, que professam
diversos credos, são, no Estado, dezenas de milhares, constituindo
uma parcela considerável da sociedade mineira.

Entretanto, justamente por guardarem suas convicções e crenças
religiosas, muitos cidadãos mineiros têm sido punidos com a
realização de exames de concursos públicos, vestibulares e provas
escolares no dia de sábado. Tal situação não pode continuar, sob
pena de atentar contra o princípio constitucional da liberdade religiosa,
consagrado no inciso VI do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
que assegura os direitos fundamentais do homem.

Para que não sejam punidos por exercitarem suas crenças, os
religiosos que guardam o dia de sábado vêm sendo compelidos a
recorrer, cada vez mais, ao Poder Judiciário para obterem a
impugnação de editais de concursos públicos e vestibulares e a
marcação de horário diferenciado para realizarem suas provas. Muitos
requerimentos têm sido vitoriosos, até mesmo no Supremo Tribunal
Federal.

Para esses religiosos, o cumprimento das leis do homem é
importante, porém, o cumprimento das leis de Deus é imprescindível.
Sensíveis aos problemas causados pela realização de provas e
exames em dias de sábado, apresentamos este projeto para vedar tal
prática, o que não trará nenhum prejuízo à administração pública ou a
outros entes públicos e privados, pois muitos processos de seleção
têm sido realizados aos domingos ou em dias de semana, por
exemplo, os concursos públicos da Educação, em Minas Gerais, em
2001, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e o exame
da OAB, entre tantos outros.

Diante do exposto e estando o projeto em concordância com o
legislador constituinte, contamos com o apoio dos nobres Deputados
desta egrégia Casa de leis para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.162/2007
Proíbe a imposição de requisito relativo à idade máxima em

concurso público nas hipóteses que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a imposição de limite de idade máxima em

concurso público para provimento de cargos cujas atribuições
dispensem a aferição da capacidade física ou envolvam atividades
predominantemente intelectuais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O art. 21 da Constituição do Estado demanda urgente

regulamentação no que se refere aos requisitos de acessibilidade aos
cargos, empregos e funções públicos.

É injustificável a imposição de limite de idade máxima como requisito
para a inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas
atribuições sejam atividades predominantemente intelectuais ou que
dispensem a aferição da capacidade física. A exigência do limite de
idade máxima em tais casos afronta o princípio da razoabilidade dos
atos públicos, consagrado na Constituição Federal.

A Carta da República, ao tratar dos direitos sociais, também veda a
imposição de critérios de admissão por motivo de idade, estendendo
esses direitos aos servidores ocupantes de cargos públicos.
Inteligência do art. 7º, XXX, c/c o art. 39, § 30, ambos da Constituição.

Além disso, é uniforme e pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre não se poder
limitar o acesso a cargos públicos, por meio de imposição de limite de
idade, mormente nas hipóteses tratadas nesta proposição, que, por
seu caráter social relevante, merece ser acolhida pelos pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.163/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.893/2005)
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Altera a Lei nº 15.259, de 7 de julho de 2004, que institui sistema de
reserva  de  vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -
para os grupos de candidatos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 15.259, de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - estudantes carentes;
II - portadores de deficiência e indígenas.”.
Art. 2 º - Os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 15.259, de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2 º - (...)
I - carente o candidato assim definido pelas instituições a que se

refere o “caput” do art. 1º da Lei nº 15.259, de 2004, conforme critérios
baseados em indicadores sócio-econômicos oficiais;

II - indígena o candidato que assim se declarar, observadas outras
condições estabelecidas pela instituição de ensino;”.

Art. 3º - O percentual de vagas a serem reservadas pela Uemg e
pela Unimontes será de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento),
distribuídas da seguinte forma:

I - 45% (quarenta e cinco por cento) para os estudantes carentes;
II - 5% (cinco por cento) para candidatos a que se refere o inciso II

do art. 1º.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Comissão de Participação Popular
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.160/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.164/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.894/2005)

Altera a Lei nº 15.259, de 7 de julho de 2004, que institui sistema de
reserva  de  vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -
para os grupos de candidatos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.259, de 7 de julho
de 2004, o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Fica estabelecido que a reserva de vagas (cotas)

de que trata esta lei, está sendo aprovada e será implantada nas
instituições de ensino, mencionadas no “caput” deste artigo, como um
dos meios de possibilitar e facilitar o acesso dos beneficiados
referidos nos incisos deste.”.

“Art. 2º - O inciso III do art. 1º da Lei 15.259, de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1 º - (...)
III - portadores de direitos especiais e indígenas.”.
Art. 3º - O art. 3º da Lei 15.259, de 2004 passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 3º - Para ocupar as vagas destinadas aos candidatos carentes

conforme especificado nos incisos do art. 1º, será destinado o
percentual mínimo de 50% (cinqüenta por cento), distribuído da
seguinte forma:

I - 30% (trinta por cento) para os alunos carentes afro-descendentes
e indígenas;

II - 15% (quinze por cento) para os alunos carentes, egressos de
escolas públicas;

III - 5% (cinco por cento) para os alunos carentes portadores de
direitos especiais.”.

Art. 4º - Fica acrescentado o § 2º ao art. 9º da Lei nº 12.259, de
2004,e fica transformado em § 1º o atual parágrafo único desse artigo:

Art. 9º - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - A Comissão a que se refere o “caput” acompanhará e avaliará

o sistema de reserva de vagas (cotas), instituído por esta lei e
desempenhará as seguintes funções:

I - fiscalizar o emprego das reservas de vagas (cotas) nas
instituições de ensino estaduais, previstas nesta lei;

II - receber, analisar e deliberar sobre os casos relativos à reserva
de vagas (cotas) que estiverem em desacordo com o que trata esta
lei, ou que estiverem trazendo prejuízos aos beneficiados pela reserva
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de vagas (cotas);
III - cumprir, a partir de um regulamento a ser criado pela própria

comissão, as suas funções, conforme o que estabelece a lei, sem que
isso importe em nenhum ônus financeiro para o Estado, tais como
pagamento de salários, comissões ou outros, ficando expressamente
dito que se trata de comissão voluntária e indicada entre os seus
representados;

IV - propor projetos, emendas, consultas populares, audiências
públicas, enfim, os mecanismos que se julgar necessários para
continuar a dar cumprimento ao atendimento da reserva de vagas
(cotas) no ensino superior do Estado;

V - promover campanhas informativas e formativas sobre tema
relacionado aos beneficiados pela reserva de vagas (cotas), a
comissão, através dos meios democráticos disponíveis;

VI - contar, para o cumprimento de suas funções e a partir do que
trata o inciso V, deste artigo, com apoio financeiro privado, desde que
sejam observados os mecanismos legais de patrocínio e publicidade
do apoio;

VIII - encaminhar, observados suas normas e seu regimento interno
de funcionamento, relatório mensal de suas atividades e discussões
relativos ao benefício da reserva de vagas (cotas) ao “Observatório de
Políticas Públicas”, garantindo, assim, à sociedade em geral o acesso
às suas discussões e deliberações.

Art. 5º - Fica acrescentado à Lei nº 15.259, de 2004, o seguinte art.
9 - A:

“Art. - 9-A - Ficará a critério também da comissão paritária propor
projetos e afins, com distribuição a quem se apresentar como
componente, que visem a melhorias no ensino superior.

Parágrafo único - Contempla-se como melhorias no ensino
educacional do Estado, os meios físicos, administrativos e
programáticos que incorporem os beneficiados pelo sistema de
reserva de vagas (cotas). Ressalta-se que o objetivo central das
melhorias propostas residirá em políticas de erradicação de todo e
qualquer preconceito social, econômico e racial”.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Comissão de Participação Popular
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.160/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.165/2007
Torna obrigatória a publicação da lista de classificação dos

candidatos a concursos públicos realizados pela administração pública
direta e indireta do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As bancas examinadoras dos concursos públicos realizados

pela administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais
divulgarão obrigatoriamente os resultados de concursos públicos no
diário oficial de Minas Gerais e no “site” da comissão organizadora do
concurso.

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se resultado de
concurso público o gabarito das provas objetivas, as respostas das
provas subjetivas, a classificação geral do candidato e respectiva nota
auferida.

Art. 3º - O caderno de provas será constituído de duas vias, sendo
que a primeira via ficará com a comissão organizadora e a segunda
via ficará com o candidato.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei constituirá nulo o
concurso público.

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

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Considerando que a publicidade é um dos princípios da

administração pública, entendemos que as publicações da
classificação dos candidatos a concursos públicos realizados pela
administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais,
bem como das respectivas notas não só garante a transparência dos
concursos públicos estaduais como também serve de fonte de
consulta para futuros candidatos.

Outro motivo, também, dessa proposição prende-se ao fato de
reclamações em nossos gabinetes, de candidatos que se mostram
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insatisfeitos, questionando a falta de divulgação, de perspicuidade, e
de informação sobre suas colocações e suas notas, sem a devida
aclaração exigida para futura interposição de recurso.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres Deputados para
a aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.166/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.805/2005)

Dispõe sobre a publicação de editais de concurso público em braile
no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os deficientes de visão terão acesso aos editais de

concurso público em braile no Estado de Minas Gerais.
§ 1º - Os editais de concurso público em braile serão elaborados

concomitantemente aos outros editais para efeito de publicação.
§ 2º - O órgão público encarregado da elaboração de editais de

concurso se adequará para cumprir esta lei.
Art. 2º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica anulação

dos editais propostos.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: As Constituições Federal e Estadual asseguram

diversos direitos aos portadores de deficiência, visando a sua
integração social e facilitação de seu acesso a bens e serviços
coletivos.

A deficiência visual interfere em habilidades e capacidades e
impossibilita o acesso direto aos veículos de comunicação escrita,
sendo umas das mais sérias restrições que pode uma pessoa sofrer,
pois o limitado acesso às informações em geral impõe grandes
obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

Justifica-se este projeto de lei pelo fato de gerar maior autonomia
aos deficientes visuais na concretização de seus sonhos. A publicação
dos editais do concurso em braile certamente trará satisfação pessoal
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ao deficiente, de forma que possa melhor se sentir no mercado de
trabalho.

Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto
de lei, para fortalecer um segmento de nossa sociedade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteiormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.167/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.357/2004)

Dispõe sobre a Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido
Mineiro e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado adotará Política Estadual de Combate à Seca no

Semi-Árido Mineiro, com o objetivo de aplicar medidas de caráter
estruturantes e emergenciais.

Art. 2º - A Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido
Mineiro terá como objetivos:

I - atendimento econômico e social;
II - disponibilização de sementes e grãos, para venda em balcão, em

atendimento aos produtores rurais;
III - garantia de liberação, pelos agentes financeiros oficiais, de

crédito de emergência para suprimentos, ração e insumos;
IV - prorrogação, de no mínimo um ano, da data de vencimento dos

finaciamentos rurais, quando os motivos da seca o exigirem;
V - garantia de abastecimento e distribuição de água;
VI - garantia de atendimento com carro-pipa à população alvo;
VII - implantação de adutoras;
VIII - construção de barragens e pequenas barragens para alimentar

o lençol freático e perenizar córregos e rios;
IX - construção de caixas d'água coletoras de água pluvial para uso

humano e animal.
Art. 3º - O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos

municípios que se encontram em estado de emergência e estado de
calamidade pública, apoiando com ações, por meio de parcerias,
convênios e empreendimentos, que visem combater a seca.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
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incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
de créditos e conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-
estrutura, bem como consignar dotação orçamentária específica.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados a partir da data da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A Constituição mineira, por meio do seu art. 41, incisos

II e III, com a finalidade de atender as regiões mais pobres, determina
que o Estado, articulará regionalmente a ação administrativa, com o
objetivo de “contribuir para 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; assistir os
municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica
situados na região, para que se integrem no processo de
desenvolvimento”.

A seca constitui evento crítico capaz de devastar toda uma
comunidade, sobretudo quando esta é afetada pela pobreza de sua
população, como é a situação crítica que assola a região do semi-
árido mineiro .

Os efeitos calamitosos da seca têm capacidade de afetar
violentamente a economia da região, enfraquecendo principalmente o
setor agrícola, que é, em essência, a base do sustento da população.

No Norte de Minas, o plantio da safra 2003-2004 foi iniciado em
outubro, e confirma-se a previsão de redução da área a ser plantada
na região em aproximadamente 15% em relação à última safra. Dados
preliminares registram perdas de diversas culturas com percentuais
variando de 15% a 50%, podendo chegar a 70%, se as chuvas não
retornarem em dezembro deste ano. As culturas mais comprometidas
foram feijão, arroz, milho e sorgo. Cerca de 50% da área perdida está
sendo replantada e corre o risco de não germinar devido à estiagem
prolongada e à baixa umidade no solo.

Na pecuária, o rebanho bovino de cerca de 2 milhões de cabeças
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ainda está muito magro, e, provavelmente, deverão ocorrer baixas em
virtude da seca, interferindo, assim, na produção de leite e carne.

Não podemos permanecer de braços cruzados e deixar que nossa
população carente, que vive em extremo estado de pobreza nessas
regiões, sobreviva como animais famintos, por falta de recursos que
possam sanar os problemas causados pela falta de chuva.

Portanto, precisamos instituir a Política Estadual de Combate à Seca
no Semi-Árido Mineiro, adotando medidas de caráter estruturante e
emergencial, que contribuirão para alavancar o desenvolvimento
dessa sofrida região.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas
para a aprovação deste importante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Fábio Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 566/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.168/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.446/2005)

Altera o art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outubro  de 1997, que
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na
tubulação do sistema de água e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outu bro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica a empresa concessionária de serviço  de

abastecimento de água, no âmbito do Estado, obrigada a instalar
equipamento de eliminador de ar na tubulação que antecede o
hidrômetro, nos imóveis construídos a partir da publicação desta lei.

Parágrafo único - A instalação do equipamento nos imóveis já
existentes será feita por solicitação do consumidor, e as despesas
correrão a suas expensas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O projeto de lei é pertinente, pois esse equipamento

tem como objetivo eliminar o ar na rede de abastecimento de água,
durante a interrupção parcial ou total desta ou quando ocorrerem
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outras causas técnicas.
Muitos consumidores reclamam que, em vez de água, estão

pagando pelo ar que está no cano, pois não entendem o porquê da
conta elevada, mesmo quando não estão consumindo água.

Estudos feitos por pesquisadores revelam que a falta d' água sai
caro no final do mês, pois, quando o abastecimento é interrompido, os
canos se enchem de ar e o hidrômetro continua girando
ininterruptamente.

Portanto, o projeto é de suma importância, pois obriga a empresa
concessionária de abastecimento de água do Estado a instalar esse
equipamento na tubulação que antecede o hidrômetro nos imóveis
construídos a partir desta lei e, por solicitação, nos já existentes.

Os consumidores não podem mais arcar pelo que não consomem. E
somente com a instalação desse equipamento será possível o
hidrômetro distinguir o ar da água e, assim, sanar essa irregularidade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 616/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.169/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.447/2005)

Dispõe sobre a instalação de medidores individuais de água em
condomínios no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instalação de medidores de água pela concessionária de

serviços de abastecimento de água do Estado de Minas Gerais será
feita individualmente, quando se tratar de condomínios construídos a
partir da entrada em vigor desta lei.

Art. 2º - Nos condomínios já existentes, a instalação individual de
medidores será feita por solicitação conjunta dos condôminos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor um ano após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: É de suma importância que no Estado de Minas Gerais

seja determinada a instalação de medidores individuais de água nos
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condomínios.
Em todo o País, na maioria dos edifícios, a medição do consumo de

água dos apartamentos é feita de forma coletiva. Todo o gasto é
rateado entre os condôminos, o que implica em muitas injustiças, já
que alguém que mora sozinho, por exemplo, gasta menos água do
que uma família de cinco pessoas.

Em vários países, como na Alemanha, esse procedimento é adotado
há mais de 20 anos, acabando com as distorções e injustiças
apontadas.

A instalação de medição individual encarece um pouco a obra, mas
esse custo se paga rapidamente com a redução do consumo de água
e, como conseqüência, contribuirá para um valor de condomínio mais
baixo.

Além disso, num momento em que o mundo inteiro se preocupa com
a escassez da água, a instalação de medidores individuais será de
grande valia, já que estudos apontam uma redução do desperdício de
água, e o resultado é uma diminuição de cerca de 20% no consumo.

Sendo a concessionária de serviços de abastecimento de água
entidade da administração indireta do Estado de Minas Gerais e
cabendo-lhe a administração dos serviços públicos de água e esgoto,
deve, quando requisitada para instalação de hidrômetros em
condomínios, fazê-lo de forma individualizada.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Fábio Avelar e Adalclever Lopes. Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 973/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.170/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.575/2005)

Dispõe sobre a implantação do teste vocacional para os alunos do
ensino médio da rede pública do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a implantação do teste vocacional para os

alunos do ensino médio da rede pública do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - O Executivo, por meio da Secretaria de Estado de

Educação, providenciará a implantação dos testes vocacionais, com
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profissionais especializados.
Parágrafo único - Será opcional o teste vocacional, devendo o aluno

interessado requerer o teste na secretaria da escola onde está
regularmente matriculado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: É de suma importância que as escolas públicas do

Estado ofereçam o teste vocacional, com o objetivo de orientar os
alunos na escolha do curso superior mais adequado à sua futura
profissão.

A escolha do curso sempre foi uma decisão difícil para muitos jovens
indecisos sobre sua vocação. O medo de, no meio do caminho,
descobrir que não era aquilo que se esperava de um curso ou de uma
profissão faz com que muitos estudantes cheguem ao 3° ano do
ensino médio sem definição quanto ao vestibular a ser prestado.
Diante dessa situação, vários deles procuram psicólogos e cursos de
orientação vocacional.

Ocorre que o jovem da escola pública não tem orientação
especializada nem condições financeiras para arcar com as despesas
de um curso vocacional, ficando assim angustiado e ansioso com a
proximidade do vestibular.

Portanto, é fundamental disponibilizar o teste vocacional
gratuitamente para os alunos da rede pública. Isso posto, conto com o
apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 76/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.171/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 102/2003)

Estabelece normas para a realização de concursos públicos
destinados a provimento de cargos ou empregos na administração
direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam estabelecidas normas para a elaboração e a

execução dos concursos públicos na administração pública direta e
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indireta do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Os concursos públicos serão regidos pelos princípios

constitucionais aplicáveis à administração pública, como:
I - amplo acesso dos candidatos a qualquer informação do concurso;
II - ampla defesa;
III - contraditório;
IV - competitividade;
V - seletividade.
Art. 3º - É vedada a realização de concurso público para cargo,

emprego ou função para os quais não haja vaga.
Art. 4º - Somente será permitida a abertura de novo concurso para o

mesmo cargo, emprego ou função pública após a convocação dos
candidatos aprovados no concurso anterior, nos termos do inciso VI
do artigo 8º.

Art. 5º - Os concursos serão realizados pelos órgãos e entidades
interessados, admitindo-se a contratação de instituições que
detenham a necessária experiência na realização de exame de
seleção, caso em que a essas serão transferidas as
responsabilidades, nos termos de contrato.

Parágrafo único - A contratação para a realização de concursos, à
qual se refere o “caput” do art. 5º, somente será feita mediante
licitação, devendo a instituição ter:

a) a comprovação da capacidade técnica e logística para a
execução;

b) os custos que incidirão sobre a órgão ou entidade interessada e
sobre os candidatos.

Do Edital
Art. 6º - Para cada concurso será divulgado edital de abertura, que

conterá as normas específicas aplicáveis ao certame, e o programa
das provas, nos termos desta lei.

Art. 7º - O edital é vinculante da administração pública e de
cumprimento obrigatório, devendo ser redigido de forma clara e
objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu
conteúdo pelo candidato.

Art. 8º - O edital de abertura do concurso para cargo, função ou
emprego conterá, sob pena de nulidade, no mínimo:
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I - identificação do cargo;
II - atribuições do cargo;
III - valor do vencimento;
IV - nível de escolaridade exigido para a posse;
V - número de vagas oferecido no momento da publicação do edital

de abertura do concurso;
VI - número mínimo de vagas que a administração interessada se

obriga a nomear, no prazo de vigência do concurso, que não poderá
ser inferior a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no momento
da abertura, obedecida a ordem de classificação;

VII - indicação do local e do órgão de lotação dos aprovados;
VIII - indicação precisa dos locais, dos procedimentos e das

formalidades confirmatórias de inscrição;
IX - indicação dos critérios de pontuação e contagem de pontos nas

provas;
X - indicação do peso relativo de cada prova;
XI - enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais

agrupamentos de provas e das datas de suas realizações;
XII - indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir

ao candidato a perfeita compreensão do conteúdo programático que
será exigido;

XIII - regulamentação dos mecanismos de divulgação dos
resultados, com datas, locais e horários;

XIV - regulamentação do processo de elaboração, apresentação,
julgamento, decisão e conhecimento de resultado de recursos;

XV - fixação do prazo inicial de validade e da possibilidade de sua
prorrogação;

XVI - indicação de data de convocação dos aprovados.
§ 1º - Da publicação do edital de abertura será contado prazo de

cinco dias para interposição de recurso junto ao órgão expedidor do
edital de abertura.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o inciso VI do
artigo 8º resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subseqüente.

Art. 9º - É obrigatória a divulgação, em veículo de publicação oficial,
do nome completo, sem abreviatura, de todos os responsáveis pela
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formulação, aplicação, correção e decisão final das provas e das fases
decisórias do concurso público.

Parágrafo único - Estão impedidos de atuar diretamente nas provas
em que haja identificação do candidato os seus cônjuges e parentes
consangüíneos ou afins até o segundo grau, inclusive, ou por adoção.

Art. 10 - Os concursos públicos serão de provas ou de provas e
títulos.

§ 1º - As provas, desde que previsto no edital de abertura, poderão
ser realizadas em uma ou mais etapas; relativamente a cada uma
delas, o edital de abertura definirá os critérios e limites de aprovação e
convocação para a seguinte.

§ 2º - O edital de abertura conferirá às provas caráter eliminatório,
classificatório ou ambos.

§ 3º - Não constituirá etapa do concurso qualquer programa de
formação, devendo o órgão ou entidade interessada em treinar os
aprovados e classificados promover a prévia nomeação, com lotação
provisória no local de realização do treinamento.

§ 4º - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser
considerados para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art. 11 - A aferição de títulos terá caráter exclusivamente
classificatório, sendo, facultada ao candidato sua ausência, caso em
que apenas não lhe serão atribuídos eventuais pontos.

§ 1º - Aos títulos somente poderão ser atribuídos os pontos
correspondentes a, no máximo, 5% (cinco por cento) do total geral dos
pontos computáveis aos candidatos ao cargo.

§ 2º - Não poderão ser atribuídos como título ou pontos à
experiência profissional no órgão interessado.

§ 3º - Não haverá exigência de títulos nos concursos destinados ao
preenchimento de cargos de nível fundamental e médio.

§ 5º - O edital identificará expressamente os títulos aceitáveis e a
respectiva pontuação, vedada a aceitação de títulos que não guardam
relação com as atribuições do cargo em disputa.

§ 6º - Os títulos deverão ser comprovados com documento hábil.
§ 7º - Qualquer documentação apresentada com comprovante para

efeito de títulos contendo fraude, dolo, simulação ou qualquer outra
espécie de vício excluirá o candidato do concurso, sujeitará o
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responsável às penas cabíveis e, se verificada após a nomeação,
motivará a exoneração do cargo público, obedecido o processo
administrativo.

Da Publicidade
Art. 12 - As informações de interesse geral sobre os concursos

serão veiculadas por edital cujo conteúdo será:
I - gratuitamente comunicado a, no mínimo, dois jornais

especializados em concursos ou que mantenham seção a eles
destinada, bem como a outros jornais que requerem;

II - publicado obrigatoriamente:
a) no diário oficial do Estado de Minas Gerais;
b) na página do Estado de Minas Gerais na rede internacional de

computadores (Internet).
Parágrafo único - A critério do órgão executor ou interessado,

poderão ser publicados em jornais de grande circulação os editais que
contenham as informações a que se refere este artigo, na íntegra ou
de forma resumida; neste último caso, os extratos deverão fazer
menção à localização do edital completo na internet e no diário oficial.

Art. 13 - A alteração de qualquer dispositivo do edital será
fundamentada expressa e objetivamente e obriga a divulgação, com
destaque, das mudanças no diário oficial do Estado de Minas Gerais,
em jornal de grande circulação e na rede internacional de
computadores (Internet).

§ 1º - Os prazos, as providências e os atos previstos no edital
tomarão como referência a data da publicação oficial da última
alteração dos termos do edital.

§ 2º - É vedada a veiculação de alterações editalícias em edição
especial, extraordinária ou de circulação restrita no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais.

§ 3º - É vedada qualquer alteração nos termos do edital nos trinta
dias que antecedem a primeira prova.

Art. 14 - A publicação de resultado final de concurso conterá a
relação dos candidatos aprovados e classificados até o número de
vagas oferecido, admitida, a critério da instituição executora, a
divulgação de resultados em maior número.

Parágrafo único - Não haverá publicação de notas referentes a
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candidatos reprovados, devendo essas estar disponíveis em local
designado no edital de abertura, podendo, ainda, estar disponíveis na
Internet, garantido o sigilo da informação.

Art. 15 - O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de
noventa dias em relação à primeira prova.

Art. 16 - O cancelamento de concurso público com edital já
publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável,
amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou a empresa responsável a
indenização por prejuízos comprovadamente causados aos
candidatos.

Das Inscrições
Art. 17 - Os editais e a abertura dos concursos públicos deverão

prever prazo não inferior a trinta dias, a partir do qual serão iniciadas
as inscrições.

Parágrafo único - Será de quatro dias o período mínimo de
realização das inscrições.

Art. 18 - A formalização da inscrição no concurso depende da
satisfação completa dos requisitos exigidos no edital.

Art. 19 - É vedada a inscrição condicional.
Art. 20 - A inscrição por procuração exige a constituição formal de

procurador com poderes específicos, em documento com fé pública.
Parágrafo único - A inscrição por via informatizada impõe a adoção

de processos de controle, de segurança do procedimento e de
proteção contra fraude.

Art. 21 - O estabelecimento da taxa de inscrição levará em conta o
nível remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida, o
número de fases e de provas do certame.

§ 1º - No caso do edital relativo a vários cargos, os valores de
inscrição serão fixados relativamente a cada um deles.

§ 2º - Somente será admitida isenção da taxa quando o candidato
comprovar que não possui renda suficiente para arcar com as
despesas da inscrição, nos termos do regulamento.

Art. 22 - A devolução do valor relativo à inscrição será devida nos
seguinte casos:

I - no caso de anulação do concurso, por qualquer causa;
II - no caso de ato desconforme a esta lei ou ao edital, desde que
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redunde em prejuízo direto ao candidato inscrito quanto à realização
da prova.

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil
acesso, em horário comercial, ininterruptamente, devendo os postos
de recebimento de inscrição estar localizados de forma a cobrir, da
melhor maneira possível, o Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Havendo fila de candidatos no posto de inscrição após o fim
do expediente, serão entregues senhas, quantas forem necessárias, a
fim de garantir a inscrição de todos os interessados.

§ 2º - É facultado ao Estado de Minas Gerais estabelecer postos de
inscrição em outros Estados.

Art. 24 - No caso de expedição de cartão confirmatório de inscrição,
dar-se-á preferência à remessa, por via postal, para o endereço do
candidato.

Parágrafo único - A retirada do cartão confirmatório de inscrição
poderá ser feita por procuração, em documento com fé pública.

Art. 25 - A escolaridade mínima e a qualificação profissional
subjetiva deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo público,
vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição no concurso.

Parágrafo único - A não comprovação da escolaridade mínima e da
qualificação profissional subjetiva no ato de posse no cargo público
implicará em imediata eliminação do candidato no concurso.

Art. 26 - É vedada a exigência, como requisito de inscrição, de
qualquer naturalidade ou de residência em determinado local.

Art. 27 - É nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio,
faça uso de informação ou documento falso para inscrição ou oculte
informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais
cabíveis.

Art. 28 - O procedimento de inscrição não poderá ser composto de
ato ou providência vexatória, gravosa ou de difícil realização pelo
candidato.

Art. 29 - A possibilidade de participação de candidato estrangeiro, os
requisitos para isso, o procedimento de inscrição e os cargos de
disputa acessíveis a ele serão regulados por meio de decreto.

Dos Programas
Art. 30 - Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a
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banca, ficará esta vinculada àquelas obras cujo conteúdo admitido
será o da edição mais recente.

Parágrafo único - A não-indicação de bibliografia ou sua indicação
apenas sugestiva obriga a banca a aceitar, como critérios de correção,
em relação à matéria as respostas fundamentadas em:

a) qualquer obra publicada no Brasil, desde que atualizada;
b) qualquer posição técnica, doutrinária, teórica e jurisprudencial

aceita ou cientificamente comprovada.
Art. 31 - O edital deverá conter, para a prova ou as questões

discursivas, objetivamente os temas, os prazos de argüição, os
critérios de correção e de atribuição de pontos.

Art. 32 - O programa das provas que versarem sobre direito deverão
indicar expressamente:

I - os textos legais exigidos;
II - a inclusão de doutrina e de jurisprudência.
§ 1º - A legislação requerida na prova será a vigente no dia anterior

à publicação do edital de abertura, ainda que posteriormente
modificada.

§ 2º - Serão considerados os efeitos de medidas provisórias sobre a
legislação, mesmo que percam a eficácia após a publicação do edital
de abertura.

§ 3º - As questões de prova de concurso que versarem sobre
matéria doutrinária deverão indicar a corrente, o autor ou a escola
com base em que deverão ser respondidas.

§ 4º - É vedada a adoção de critério de correção baseado em
posições isoladas, não consolidadas ou negadas por parcela
majoritária da doutrina nacional.

§ 5º - São critérios vinculantes para a banca, quando da correção de
questão baseada em jurisprudência, sucessivamente:

I - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
II - a jurisprudência dos tribunais superiores;
III - a jurisprudência dos tribunais de segundo grau.

Das Provas
Art. 33 - As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de

forma a possibilitar ao candidato a compreensão do tema dado a
julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão
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médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico
dos cargos em disputa.

§ 1º - As provas relativas a matéria jurídica, a critério da banca,
poderão conter variações de redação que exijam do candidato análise
de conteúdo e intelecção completa da questão, sendo admitida a
utilização de vocabulário técnico-jurídico e da estilística forense.

§ 2º - Nas provas de português, é vedado o uso de nomenclatura
técnica em desuso, abandonada ou rara, devendo a banca utilizar a
terminologia ordinária do padrão da língua culta, segundo a
Nomenclatura Gramatical Brasileira.

§ 3º - Serão anuladas:
I - as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;
II - as questões cuja redação admita mais de uma interpretação;
III - as questões cuja dificuldade se constitua, exclusiva ou

predominantemente, na intelecção da assertiva;
IV - as questões com erro gramatical.
§ 4º - Nas provas de matéria técnica, a redação das questões

poderá utilizar terminologia e redação próprias do ramo de
conhecimento respectivo, sempre formuladas objetivamente.

Art. 34 - Nas provas objetivas é facultado ao candidato retirar-se do
local de aplicação com o caderno de questões, desde que tenha ali
permanecido por período mínimo estabelecido em edital.

§ 1º - O órgão executor do concurso poderá determinar que os
cadernos de provas objetivas somente sejam entregues aos
candidatos no final do horário de realização ou em data posterior,
desde que antes do fim do período de interposição de recursos.

§ 2º - É vedada a marcação da folha de respostas ou do gabarito da
prova objetiva a lápis.

Art. 35 - Quando o candidato atingir os limites e satisfizer os critérios
para ter corrigidas suas provas discursivas, estas serão sempre
avaliadas por banca formada por, no mínimo:

I - um componente, para exame dos aspectos linguístico-gramaticais
e estilístico;

II - dois especialistas na área temática.
Art. 36 - Não será admitida em nenhuma hipótese prova oral, de

tribuna, de entrevista ou similares.
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Art. 37 - É facultada a correção de prova de determinada etapa à
aprovação na etapa anterior.

Art. 38 - A primeira ou única etapa de provas será realizada em
prazo não inferior a sessenta dias após o término do período de
inscrições; as provas realizar-se-ão sempre aos sábados ou
domingos.

Parágrafo único - Se o edital de abertura não indicar o calendário de
provas, a convocação, para cada etapa, dar-se-á por novo edital, com
no mínimo, vinte dias de antecedência de sua realização.

Art. 39 - Para a prova discursiva, a correção das respostas será feita
por, no mínimo, dois examinadores, sendo a nota final a média dos
dois resultados.

Art. 40 - A avaliação das respostas às questões discursivas deverá
ser feita sobre tábua objetiva de correção, onde estejam indicados,
pelo menos:

I - os temas de abordagem necessária;
II - a pontuação a eles relativa;
III - o critério de atribuição da nota final da questão;
IV - as razões da perda de pontos pelo candidato.
Art. 41 - A correção de prova de informática utilizará denominações

e sistemas disponíveis nas versões mais atuais dos programas
indicados no edital.

Da Prova Prática
Art. 42 - As provas de datilografia, digitação e conhecimentos

práticos específicos deverão indicar os instrumentos, os aparelhos ou
as técnicas a serem utilizadas.

Parágrafo único - a realização de provas práticas ou de
conhecimentos específicos obriga:

I - a adoção, pela banca, de instrumentos, processos, equipamentos,
técnicas e materiais usualmente utilizados para a ação cuja realização
se pretende aferir;

II - a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e
avaliação.

Art. 43 - A realização de provas de habilidade prática exige o
fornecimento, a todos os candidatos, de idêntico equipamento ou
instrumento, em condições de funcionamento ideais, vedadas as
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variações de marca, modelo ou operacionalidade.
Art. 44 - O equipamento, material ou instrumento utilizado deverá

necessariamente guardar relação direta com aquele a que estará
sujeito o candidato aprovado, no exercício das funções do cargo.

Art. 45 - O edital deverá informar o equipamento, material ou
instrumento que serão utilizados, de forma objetiva, com indicação, se
for o caso, de marca, do modelo e tipo, além de todas as indicações
necessárias à perfeita identificação, sob pena de nulidade dessa fase
do certame.

Art. 46 - O desempenho do candidato será julgado por especialista,
por escrito e fundamentado.

Art. 47 - As provas de habilidade prática deverão ser realizadas no
mesmo dia, sem interrupção, até que todos os candidatos tenham sido
examinados.

Das Provas Psicotécnicas
Art. 48 - Os exames psicotécnicos são exigíveis desde que

expressamente previstos em lei e comprovada a necessidade dessa
avaliação.

Art. 49 - A realização de exame psicotécnico levará em conta as
funções do cargo e as condições psicológicas ideais para o seu
exercício.

Art. 50 - A avaliação será realizada por junta médica composta por,
no mínimo, três especialistas, vedada a submissão, a qualquer título
ou sob qualquer circunstância ou alegação, à examinação por um
único avaliador.

Art. 51 - Todos os resultados deverão ser objetiva e tecnicamente
fundamentados.

Art. 52 - É vedada a avaliação psicotécnica por entrevista.
Art. 53 - Nos testes escritos, somente serão utilizadas técnicas

reconhecidas de avaliação comportamental, de quociente intelectual e
de perfil psicológico, devendo ser considerados os desvios aceitáveis.

Art. 54 - É vedada a repetição de exame psicotécnico.
Art. 55 - São inválidos e de nenhum efeito os resultados de exames

psicotécnicos a que tiver sido submetido o candidato em outro
concurso, mesmo que recentes.

Da Banca
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Art. 56 - Para cada concurso será instituída uma banca especial, de
natureza técnica, responsável pelo exame das provas e dos pedidos
de revisão de recursos, previstos no art. 64.

Art. 57 - À banca realizadora do concurso é obrigatório o
fornecimento ao interessado, a requerimento escrito deste, de
informações ou certidão de ato ou omissão relativa a qualquer fase do
concurso.

§ 1º - O atendimento do requerimento de que trata este artigo
configura ato de autoridade pública para todos os fins.

Art. 58 - A banca realizadora do concurso é responsável pelo sigilo
das provas, respondendo administrativamente por atos ou omissões
que possam divulgar ou propiciar a divulgação de provas, questões ou
parte delas.

Da Aplicação das Provas
Art. 59 - É vedada a sujeição do candidato à identificação

papiloscópica ou a qualquer outro processo de reconhecimento
gravoso ou vexatório, salvo quando houver fundadas suspeitas sobre
a identidade do candidato.

Parágrafo único - A garantia da lisura e regularidade do concurso
público é atribuição da banca organizadora, que responderá
objetivamente por qualquer ocorrência que o comprometam.

Art. 60 - O edital definirá claramente os materiais, objetos,
instrumentos e papéis cuja posse será tolerada no local da prova.

Parágrafo único - A infração, pelo candidato ou alguém por si, das
proibições de que trata este artigo, implicará a eliminação do
concurso.

Art. 61 - O local de realização das provas deverá contar com:
I - vias de acesso próprias para deficientes físicos;
II - condições ambientais e instalações que não impliquem desgaste

físico ou mental ao candidato ou lhe prejudiquem a concentração;
III - serviço de atendimento médico de emergência.
Art. 62 - Cada sala terá, no mínimo, um fiscal para organizar,

gerenciar e controlar a execução dos trabalhos e das provas.
Art. 63 - É vedado privilegiar, facilitar, descriminar ou qualquer outra

forma de favorecimento a candidatos que aleguem convicção religiosa
impeditiva do enfrentamento das provas no horário determinado do
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edital.
Dos Recursos

Art. 64 - Todas as provas de concurso público são passíveis de
recurso administrativo, sendo considerada sem efeito qualquer
previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de
recurso.

Parágrafo único - O pedido de vista, formulado por candidato ou por
procurador, é de deferimento obrigatório.

Art. 65 - Será de dois dias, o prazo para a interposição de recursos,
junto ao órgão executor do concurso, a partir do dia de divulgação:

a) do gabarito oficial, no caso de provas objetivas;
b) do resultado da correção das demais provas, inclusive de títulos

ou de habilitações.
§ 1º - Os recursos às provas objetivas poderão ser apresentados

com ou sem indicação, a critério da instituição executora, admitindo-
se, ainda, recursos coletivos.

§ 2º - Todos os recursos serão respondidos com fundamentação,
admitida a elaboração de parecer único para uma mesma questão ou
item, desde que tratadas todas as teses apresentadas.

§ 3º - Os recursos relativos às provas objetivas poderão ser
apresentados por terceiros, independentemente de interesse no
resultado do concurso.

Art. 66 - Os recursos apresentados a cada prova, ou a cada fase do
concurso, deverão estar julgados em até trinta dias a contar do
encerramento do prazo de recebimento.

Art. 67 - Os recursos ao gabarito ou às questões objetivas, bem
como ao resultado da correção de provas discursivas e da aferição
das demais provas, poderão ensejar redução da nota inicialmente
atribuída.

§ 1º - Verificada a existência de duas ou mais respostas corretas,
será anulada a questão.

§ 2º - Serão anuladas e reaplicadas as provas objetivas em que
houver mais de 20% (vinte por cento) de anulação de questões ou
itens.

Art. 68 - A alteração do gabarito e a anulação de questão em
qualquer hipótese terá efeito extensivo a todos os candidatos,



1481

independentemente da apresentação de recursos.
§ 1º - Anulada uma questão ou um item, os cálculos da nota

desconsiderarão a média anulada, como se inexistente, passando os
percentuais a incidirem sobre o número de itens ou questões
remanescentes, com base no qual será reajustado o valor de cada
questão, para efeito de cálculo da nota total.

§ 2º - Na aplicação do disposto no “caput” serão desconsideradas as
casas decimais a partir da terceira.

Art. 69 - O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção
de provas discursivas ou de habilitação estarão disponíveis aos
candidatos, no prazo para elaboração de recursos, em órgão público
situado no Estado de Minas Gerais em que tenha sido aplicada a
prova.

Parágrafo único - O endereço do órgão a que se refere o “caput”
deste artigo será comunicado ao candidato no edital de abertura ou no
momento da aplicação da prova.

Art. 70 - O profissional responsável pela elaboração da questão ou
do gabarito oficial fica impedido de examinar, ainda que
acessoriamente, o recurso interposto e as suas razões.

Art. 71 - Contra as decisões proferidas no exame de recursos caberá
pedido de revisão dirigido à banca, em prazo previsto no edital, que
não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação
dos resultados dos recursos.

Art. 72 - A decisão sobre o recurso, especialmente a indeferitória,
exige ampla, objetiva e fundamentada sustentação, vedadas as
decisões que se limitem ou se fundamentem exclusivamente em
autor, teoria, corrente, doutrina, prática ou em alegações vazias,
obscuras, lacônicas ou imprecisas.

Art. 73 - É assegurado ao candidato o direito de examinar as razões
do indeferimento de recurso por ele impetrado, bem como o
fornecimento de certidão, em inteiro teor, da decisão e de seu
fundamento.

Da Nomeação
Art. 74 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente

à ordem de classificação.
Art. 75 - Decididos todos os recursos aplicáveis aos resultados, será
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publicado o edital de homologação do concurso, sem direito subjetivo
à nomeação, salvo nos casos não-enquadrados no mínimo
obrigatório, nos termos do inciso VI do art. 8º desta lei.

Art. 76 - Havendo, após a publicação do edital de homologação,
desistência de qualquer candidato classificado entre as vagas de
preenchimento obrigatório, a administração pública não se obrigará a
nomear qualquer candidato classificado fora daquele número.

Normas Específicas Sobre Deficientes Físicos
Art. 77 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito

de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º - O candidato portador de deficiência, em razão da necessidade
de igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo
reservado, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) em face
da classificação obtida.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o § 1º deste artigo
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subseqüente.

§ 3º - Não se aplica o disposto neste artigo nos casos de provimento
de:

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e
exoneração; e

II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão
plena do candidato.

Art. 78 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou

função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado
normal para o ser humano;

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou
durante um período de tempo suficiente para não permitir a
recuperação ou a probabilidade de alteração, apesar de novos
tratamentos; e

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade
de integração social com necessidade de equipamentos, adaptação,
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de
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deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao
bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida.

Art. 79 - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se
enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
tripégia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membros, paralisia celebral, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzam dificuldades para o desempenho de função;

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades
auditivas sonoras variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 e 40 decibéis (db) - surdez leve;
b) de 41 a 55 decibéis (db) - surdez moderada;
c) de 56 a 70 decibéis (db) - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 decibéis (db) - surdez severa;
e) acima de 91 decibéis (db) - surdez profunda;
f) anacúsia;
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor de 2/200 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 intelectual - funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidade acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
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V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
Art. 80 - Os editais de concursos públicos, quanto aos cargos

destinados aos portadores de deficiência física, deverão, no mínimo,
conter:

I - o número de vagas correspondentes à reserva destinada à
pessoa portadora de deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;
III - a previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do

estágio probatório, conforme a deficiência do candidato;
IV - a exigência da apresentação, pelo candidato portador de

deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID -, bem
como à provável causa da deficiência.

Art. 81 - É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de
pessoa portadora de deficiência em concurso público para ingresso
em carreira da Administração Pública municipal direta e indireta ou de
empresa pública.

§ 1º - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que
necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá
requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições
diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2º - As fichas, os formulários, os requerimentos ou outros
instrumentos semelhantes utilizados para o ato da inscrição terão
obrigatoriamente campo específico para o candidato portador de
deficiência requerer o tratamento diferenciado, nos termos do inciso I
do artigo 61.

§ 3º - O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo
adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com
justificativa acompanhada de parecer médico, no prazo estabelecido
no edital do concurso.

Art. 82 - A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as
condições especiais previstas nesta lei, participará de concursos em
igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne:

I - ao conteúdo das provas;
II - à avaliação e aos critérios de aprovação;
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III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e
IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
Art. 83 - A publicação dos resultados parciais e final do concurso

será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos
os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda,
somente a pontuação destes últimos.

Art. 84 - O órgão a que se destina o concurso terá a assistência de
equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles
médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo
candidato.

§ 1º - A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da

função a desempenhar;
III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações

do ambiente de trabalho à execução das tarefas;
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou

outros meios que habitualmente utilize; e
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacionais e

internacionalmente.
§ 2º - A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as

atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio
probatório.

Das Vedações à Administração Pública
Art. 85 - É vedado à administração pública:
I - Negar prestação de informações ou fornecimento de certidão;
II - Atender, de forma incompleta ou intempestiva, qualquer

requerimento;
III - Impedir o acesso às provas ou a qualquer informação;
IV - Discriminar os candidatos com base em:
a) idade, salvo nos casos em que o desempenho normal das

funções do cargo exija condição etária determinada;
b) sexo;
c) orientação sexual;
d) estado civil;
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e) condição física;
f) deficiência;
g) raça;
h) naturalidade;
i) proveniência;
j) moradia.
Art. 86 - É vedada a investigação da conduta social, ética ou da vida

pregressa do candidato.
Das Penalidades

Art. 87 - Os órgãos responsáveis pelo concurso poderão eliminar,
em qualquer das fases, o candidato que se enquadrar nas hipóteses
de:

I - pratica ou tentativa de prática de infração a norma de aplicação
de prova;

II - uso ou tentativa de uso de meio fraudulento, em benefício próprio
ou de terceiro, para realização de prova;

III - prática de falsidade ideológica em prova documental em
qualquer momento do concurso;

IV - falsa identificação pessoal;
V - não atendimento às determinações do edital regulador do

concurso e de outros que venham a ser publicados.
Das Disposições Finais

Art. 88 - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão
ter pontuação superior aos equivalentes obtidos em instituições
nacionais.

Art. 89 - Na ocorrência de anulação de prova motivada por caso
fortuito, o órgão responsável pelo concurso estará obrigado a aplicar
nova prova no local da ocorrência do fato, obedecidas as mesmas
normas do edital regulador do concurso e o mesmo programa.

Parágrafo único - Na ocorrência de anulação de prova motivada por
motivo de força maior, o órgão responsável pelo concurso restringirá a
participação na nova prova aos candidatos presentes na anterior,
desde que a prova já tenha sido iniciada quando de sua interrupção.

Art. 90 - Na ocorrência de anulação de prova por iniciativa do órgão
executor do concurso, este ficará obrigado a aplicar nova prova para
os candidatos, obedecidas as mesmas normas do edital regulador do



1487

concurso e o mesmo programa.
Parágrafo único - Somente poderão fazer a nova prova os

candidatos que estiveram presentes durante a realização da prova
anulada.

Art. 91 - Não haverá classificação de candidato considerado
reprovado em qualquer etapa do concurso.

Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 93 - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente

a Lei nº 490, de 20 de julho de 1955; a Lei nº 542, de 28 de abril de
1956; a Lei nº 323, de 5 de janeiro de 1953; a Lei nº 573, de 29 de
setembro de 1956 .

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A importância do concurso público em muito excede os

veios da administração pública e impacta frontalmente o sustento de
várias famílias. É cediço que a falta de vagas na iniciativa privada,
bem como a busca por estabilidade, tem importado na crescente
procura por cargos ou empregos públicos. Entretanto, não há no
Estado um conjunto substancial de normas que disciplinem o certame
e tragam a segurança jurídica tanto para os concursados e quanto
para a administração pública.

O acesso ao cargo ou emprego público deve não apenas se pautar
nos Princípios Constitucionais, mas também na melhor admissão de
pessoal para o setor público municipal. Destarte, é imperioso o acesso
isonômico de todos os candidatos aos concursos públicos. Devem-se
regulamentar os procedimentos de seleção com o escopo de ampliar
a concorrência, frustar expedientes procrastinadores e eliminar vícios,
que invariavelmente embatem no Judiciário.

O cidadão não pode mais se curvar a máculas procedimentais que
impedem o acesso igualitário aos cargos públicos, à guisa de
exemplos:

a) restrições a candidatos moradores de outros Estados;
b) dificuldade operacional no ato da inscrição;
c) exigências infundadas para a inscrição;
d) correção de prova orientada por bibliografia diferente daquela

indicada no edital;
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e) pontuação por tempo de serviço em determinado órgão;
f) discriminação de candidatos em virtude de estado civil, idade e

outros itens;
g) anulação de concursos sem qualquer justificativa;
h) abertura de concursos sem vagas, ou seja, com apenas “reservas

técnicas”; e
i) principalmente, concursos realizados, mas sem qualquer

candidato nomeado.
Essas são algumas das distorções que impedem a objetividade da

seleção, a transparência do certame, a competitividade das provas e a
probidade do processo. Zelar pelos concursos públicos é prezar a
Constituição brasileira e a consciência cidadã dos candidatos.

Em suma, não trata o presente projeto apenas de uma normatização
dos concursos no Estado, mas, sim, de defender o ingresso do
candidato ao cargo ou emprego público, efetivamente, garantindo a
consecução dos fins aos quais se destina. Sua elaboração é fruto de
ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial a respeito dos principais
problemas que ocorrem em concursos públicos, além da coleta de
opiniões de autoridades e de concursados.

Motivado por esse estado de fatos, submeto à apreciação desta
egrégia Casa o presente projeto, certo da compreensão dos colegas
Deputados sobre a importância do tema para o Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.172/2007
Dá nova denominação ao Conselho de Participação e Integração da

Comunidade Negra, define sua competência e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho de Participação e Integração d a Comunidade

Negra, criado pelo Decreto n° 28.071, de 12 de maio  de 1988, passa a
denominar-se Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 2° - Compete ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial, órgão deliberativo e controlador das políticas públicas
afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de
indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra:
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I - formular programas e projetos voltados para o combate ao
racismo e a erradicação da discriminação racial;

II - promover a inserção dos grupos raciais e étnicos na vida
socioeconômica, política e cultural do Estado;

III - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos
problemas sociorraciais vividos pelos grupos raciais e étnicos;

IV - manter ouvidoria interna para receber denúncias e colher
informações sobre a ocorrência de atos discriminatórios, adotar as
providências necessárias para que os fatos denunciados sejam
apurados pelo órgão competente e fiscalizar a aplicação das sanções
cabíveis no caso do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;

V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre órgãos governamentais e organizações não governamentais
representativas dos grupos raciais e étnicos;

VI - incentivar a criação de conselhos municipais e regionais de
promoção da igualdade racial;

VII - propor critérios para repasse de recursos para os conselhos
regionais, municipais, entidades e organizações representativas dos
grupos raciais e étnicos, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão
de recursos e a execução de programas;

VIII - elaborar seu regimento interno;
IX - elaborar sua proposta orçamentária.
Art. 3° - O Conselho Estadual de Promoção da Iguald ade Racial

subordina-se à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes e compõe-se paritariamente de representantes da sociedade
civil e do poder público, na seguinte forma:

I - dezesseis representantes da administração pública estadual,
sendo:

a) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

b) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes;

c) um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
d) um representante da Secretaria de Estado de Educação;
e) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
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f) um representante da Secretaria de Estado de Cultura;
g) um representante da Secretaria de Estado de Governo;
h) um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
i) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico;
j) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana;
l) um representante da Defensoria Pública do Estado;
m) um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
n) um representante do Ministério Público do Estado;
o) o Ouvidor de Polícia do Estado;
p) um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos;
q) um representante das universidades públicas estaduais;
II - dezesseis representantes da sociedade civil organizada, que

representem as diversas regiões do Estado, sendo:
a) dois representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;
b) dois representantes de entidades religiosas afro-brasileiras;
c) um representante dos povos indígenas;
d) um representante dos povos ciganos;
e) um representante dos povos árabes e palestinos;
f) um representante do povo judeu;
g) um representante de associações comunitárias;
h) um representante do movimento sindical;
i) dois representantes do movimento de mulheres;
j) dois representantes de entidades culturais afro-brasileiras;
k) um representante das comunidades quilombolas;
l) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção

Minas Gerais.
§ 1° - Os representantes da administração pública s erão indicados

pelo Governador do Estado entre os servidores que possam decidir
pela Secretaria, pelo órgão ou pela entidade.

§ 2° - Os representantes da Assembléia Legislativa,  do Ministério
Público, da Defensoria Pública e do Conselho Estadual de Defesa dos
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Direitos Humanos serão indicados, respectivamente, pelo Presidente
da Assembléia, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Defensor
Público Geral e pelo Presidente do Conselho.

§ 3° - As entidades não governamentais em funcionam ento há, pelo
menos, dois anos reunir-se-ão em assembléias setoriais para
indicação de seus representantes.

Art. 4° - A posse da primeira diretoria do Conselho  de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas Gerais se dará na
presença do Governador do Estado.

Art. 5° - O mandato de conselheiro é de dois anos, admitida uma
recondução.

§ 1° - A função de conselheiro é considerada de int eresse público
relevante e não será remunerada.

§ 2° - Para cada conselheiro titular, será indicado  um suplente,
observados os mesmos procedimentos e exigências.

Art. 6° - Os recursos financeiros para a implantaçã o e a manutenção
do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Minas Gerais serão previstos na Lei Orçamentária Anual do
Estado, em rubrica própria.

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

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Esta proposição tem origem no Projeto de Lei nº

961/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, aprovado por esta Casa
em 2004, mas vetado integralmente com base em parecer do
Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade
Negra, assim justificado:

“A proposição não se ajusta ao modelo nacional, pois, com a edição
da Lei Federal nº 10.678, de 23 de maio de 2003, que criou a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República, o Conselho Estadual de Participação e
Integração da Comunidade Negra deveria denominar-se ‘Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial’ e ter por finalidade
propor, em âmbito estadual, políticas de promoção da igualdade racial
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com ênfase na população negra e outros segmentos étnicos da
população mineira, e não somente defender os interesses da
comunidade negra”.

Atendendo a pedidos de representantes dos grupos étnicos, em
especial da comunidade negra, atualizamos a proposta nos moldes da
Lei Federal nº 10. 678, de 23/5/2003, superando dessa forma os
óbices a sua aprovação e contribuindo para a adequação da
legislação e da forma de organização mineira das políticas públicas de
promoção da igualdade racial.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Durval Ângelo e André Quintão. Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.149/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.173/2007
Dispõe sobre a reserva de vagas para afro-brasileiros em concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam reservados aos afro-brasileiros 10% (dez por cento)

das vagas oferecidas nos concursos públicos efetuados pelo poder
público estadual para provimento de cargos efetivos.

§ 1º - A fixação do número de vagas reservadas aos afro-brasileiros
e respectivo percentual far-se-á pelo total de vagas no edital de
abertura do concurso público e efetivar-se-á no processo de
nomeação.

§ 2º - Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura,
caso a administração ofereça novas vagas durante a vigência do
concurso em questão, a reserva de 10% (dez por cento) aos afro-
brasileiros deverá ser mantida.

§ 3º - Quando o número de vagas reservadas aos afro-brasileiros
resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro
imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em
caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).

§ 4º - A observância do percentual de vagas reservadas aos afro-
brasileiros dar-se-á durante todo o período de validade do concurso e
aplicar-se-á a todos cargos oferecidos.
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Art. 2º - O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao
pressuposto do procedimento único de seleção.

Art. 3º - Na hipótese de não-preenchimento da quota prevista no art.
1º, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais
condidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem de
classificação.

Art. 4º - Para efeitos desta lei complementar, considerar-se-á afro-
brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-
se como de cor negra ou parda, pertencente à raça-etnia negra, nos
termos do disposto no inciso II do art. 3º do Decreto nº 13.961, de 14
de novembro de 2002.

Parágrafo único - Tal informação integrará os registros cadastrais de
ingresso de servidores.

Art. 5º - Detectada a falsidade na declaração a que se refere o artigo
anterior, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e ainda:

I - se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de
todos os atos daí decorrentes;

II - se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva
de vagas aludidas no art. 1º, utilizando-se da declaração inverídica, à
pena disciplinar de demissão.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, ser-lhe-á assegurada
ampla defesa.

Art. 6º - As disposições desta lei complementar não se aplicam
àqueles concursos públicos cujos editais de abertura foram publicados
anteriormente à sua vigência.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O projeto de lei em exame 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, mostra-se
insuficiente para superar o quadro histórico de desigualdade racial no
Brasil.
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Conforme estudos do Ipea, em 1999, os negros representavam 45%
da população brasileira, mas correspondem a 64% da população
pobre e 69% da população indigente. Os brancos são 54% da
população total e correspondem a 36% dos pobres e 31% dos
indigentes. Isso significa que dos 55.300.000 de 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 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 descriminatória.
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. 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, limitante, incutido pelas
circunstâncias e por segmentos racistas ou insensíveis ao problema
de discriminação e de suas conseqüências presentes e futuras.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Durval Ângelo e André Quintão. Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.149/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 588/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Antônio Ernesto Werna de
Salvo por ter sido agraciado com a Grande Medalha do Mérito Rural
pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural.

Nº 589/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Produtores
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Rurais de Patos de Minas, na pessoa de seu Presidente Evaristo José
Caixeta, por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito Rural -
Categoria Sindicato - pela Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (- Distribuídos
à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 590/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cemig, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Djalma Bastos Morais, pelo transcurso do 55º
aniversário de fundação dessa empresa. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 591/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Fagundes,
colunista do jornal “Hoje em Dia”, pelo transcurso do 10º aniversário
de publicação de sua coluna nesse jornal. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 592/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Celeste Morais
Guimarães, Auditora-Geral do Estado e Diretora do Instituto dos
Advogados, pelo lançamento do livro “Recuperação Judicial de
Empresas e Falência à Luz da Lei nº 11.101/2005”. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 593/2007, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com as estudantes mineiras Natália
Brina Semenow e Maria Cecília Campos, alunas da Fundação Torino,
pela realização de importante e atual vídeodocumentário sobre
exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o mundo. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 594/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de São
Pedro da União pela inauguração, no dia 26/5/2007, do Prédio Dr.
Rafael de Castro, que sediará o Hospital e Maternidade São Pedro. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Djalma Diniz em que solicita seja contratado instituto
de pesquisa com notório conhecimento e experiência em estudos
regionais e urbanos para elaboração de parecer técnico com vistas ao
prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
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11/2007, que trata da criação da Região Metropolitana dos
Inconfidentes, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Constituição e Justiça. (- À Mesa da Assembléia.)

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

Estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de
combate à discriminação racial e dá outras providências.

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

Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta lei define os princípios e estabelece as diretrizes para a

elaboração e a execução, no Estado, das políticas públicas para o
combate à discriminação de origem racial e para a superação das
desigualdades sócio-econômicas que atingem a população negra e
outros segmentos étnicos minoritários da população mineira.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se:
a) discriminação racial toda distinção, exclusão, restrição ou

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional
ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento,
gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública;

b) desigualdades raciais as situações de diferenciação de acesso e
gozo de bens, serviços e oportunidades, derivadas ou fundamentadas
em critérios de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

c) segmentos étnicos minoritários os grupos de indivíduos, diversos
do grupo majoritário, que compartilham herança cultural e situação
social ou econômica desfavorável em virtude de raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica;

d) políticas públicas as ações, iniciativas e programas adotados pelo
Governo do Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;

e) ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados
pelo Estado para a correção das desigualdades raciais e para a
promoção da igualdade de oportunidades.
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Art. 3º - São diretrizes para implementação das políticas públicas de
que trata esta lei a reparação, a compensação, a inclusão das vítimas
da desigualdade e a valorização da diversidade racial.

Art. 4º - A participação da população negra e dos outros segmentos
étnicos minoritários, em condições de igualdade de oportunidades, na
vida econômica, social, política e cultural do Estado será promovida,
prioritariamente, por meio de:

I - inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de
desenvolvimento econômico e social;

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o

adequado enfrentamento e a superação das desigualdades raciais
decorrentes do preconceito e da discriminação racial;

IV - reformulação de normas para aperfeiçoar o combate à
discriminação racial e às desigualdades raciais em todas as suas
manifestações individuais, estruturais e institucionais;

V - busca da eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e
institucionais que impedem a representação da diversidade racial nas
esferas pública e privada;

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da
sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de
oportunidades e ao combate às desigualdades raciais, inclusive
mediante a implementação de incentivos e critérios de
condicionamento e prioridade no acesso aos recursos e contratos
públicos;

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao
enfrentamento das desigualdades raciais nas esferas da educação,
cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho, mídia, terras de quilombos,
terras indígenas, acesso à Justiça, financiamentos públicos,
contratação pública de serviços e obras e outras.

Parágrafo único - Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão
em iniciativas reparatórias destinadas a iniciar a correção das
distorções e desigualdades raciais, podendo utilizar-se do sistema de
cotas.

Art. 5º - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade
Negra passa a denominar-se Conselho Estadual de Promoção da
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Igualdade Racial.
Art. 6º - Compete ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Racial a formulação, coordenação, supervisão e avaliação das
políticas de combate à desigualdade e à discriminação racial, com
ênfase na população negra e considerados os demais grupos étnicos
minoritários.

TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
Do Direito à Saúde

Art. 7º - O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde
será proporcionado pelo governo estadual, com ações e serviços em
que sejam focalizadas as peculiaridades da população negra e dos
demais segmentos étnicos minoritários, objetivando a promoção,
proteção e recuperação de sua saúde.

Art. 8º - O quesito raça/cor será obrigatoriamente introduzido e
coletado, de acordo com a autoclassificação, em todos os documentos
em uso no Sistema Único de Saúde, tais como:

I - cartões de identificação do SUS;
II - prontuários médicos;
III - fichas de notificação de doenças;
IV - formulários de resultados de exames laboratoriais;
V - inquéritos epidemiológicos;
VI - estudos multicêntricos;
VII - pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;
VIII - qualquer outro instrumento que produza informação estatística.
Art. 9º - A Secretaria de Estado de Saúde produzirá,

sistematicamente, estatísticas vitais e análises epidemiológicas da
morbimortalidade por doenças geneticamente determinadas ou
agravadas pelas condições de vida da população negra e dos outros
segmentos étnicos minoritários.

Art. 10 - O Poder Executivo incentivará a pesquisa sobre doenças
prevalentes na população negra, bem como desenvolverá programas
de educação e de saúde e campanhas públicas de esclarecimento
para sua prevenção e tratamento.

§ 1º - As doenças prevalentes na população negra e os programas
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mencionados no "caput” deste artigo serão definidos em regulamento
pela Secretaria de Estado de Saúde.

§ 2º - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação criarão, no prazo de doze meses, linhas de pesquisa e
programas de estudo sobre a saúde da população negra e dos outros
segmentos étnicos minoritários.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Educação e as universidades
estaduais promoverão estudos e medidas administrativas necessárias
à introdução, no prazo de setecentos e vinte dias, de conteúdos
relativos à saúde da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos
cursos de saúde do ensino médio e superior.

Art. 11 - Os estabelecimentos de saúde públicos ou que recebam
recursos públicos realizarão exames laboratoriais nos recém-
nascidos, para diagnóstico de hemoglobinopatias, em especial o traço
falciforme e a anemia falciforme.

Art. 12 - A Secretaria de Estado de Saúde, em articulação com as
Secretarias Municipais de Saúde, implantará, no prazo de trezentos e
sessenta dias, o Programa Agentes Comunitários de Saúde e, em
cento e vinte dias, o Programa de Saúde da Família ou programas
que lhes venham a suceder em todas as comunidades de
remanescentes de quilombos existentes no Estado.

Parágrafo único - Os moradores das comunidades de
remanescentes de quilombos terão acesso preferencial aos processos
seletivos para a constituição das equipes dos programas referidos no
“caput” deste artigo.

Art. 13 - O Estado participará, de forma complementar, na promoção
da saúde indígena.

CAPÍTULO II
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 14 - A população negra e os demais segmentos étnicos
minoritários terão assegurado o direito de participar de atividades
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus
interesses e condições.

§ 1º - O governo promoverá o acesso da população negra e dos
demais segmentos étnicos minoritários ao ensino gratuito, às
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atividades esportivas e de lazer e apoiará a iniciativa de entidades que
mantenham espaço para promoção social destes segmentos.

§ 2º - Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições de
ensino convidarão representantes da população negra e dos outros
segmentos étnicos minoritários, conforme o caso, para debater com
os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração.

Art. 15 - O governo estadual desenvolverá campanhas educativas,
inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da
população negra e dos outros segmentos étnicos minoritários faça
parte da cultura de toda a sociedade.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Educação e as universidades
estaduais promoverão estudos e medidas administrativas necessárias
à introdução, no prazo de setecentos e vinte dias, de conteúdos
relativos à história da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos
cursos ensino médio e superior.

Art. 17 - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação criarão linhas de pesquisa e programas de estudo voltados
para temas referentes às relações raciais e questões pertinentes à
população negra e aos demais segmentos étnicos minoritários.

Art. 18 - A Secretaria de Estado de Educação e a Fapemig
incentivarão as escolas e as universidades a:

I - apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos
programas de pós-graduação, que desenvolvam temáticas de
interesse da população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de
professores temas que incluam valores referentes à pluralidade étnica
e cultural da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a
aproximar de tecnologias avançadas jovens pertencentes à população
negra e aos demais segmentos étnicos minoritários;

IV - estabelecer programas de cooperação técnica com as escolas
de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino
técnico para a formação docente baseada em princípios de eqüidade,
de tolerância e de respeito às diferenças raciais.
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Art. 19 - É obrigatória a inclusão do quesito raça-cor, a ser
preenchido de acordo com a autoclassificação, em todo instrumento
de coleta de dados do censo escolar promovido pela Secretaria de
Estado de Educação e pelas universidades, para todos os níveis de
ensino.

Art. 20 - O governo estadual desenvolverá programas de ensino e
pesquisa para proporcionar a oferta de educação escolar específica,
diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos indígenas
que habitam o território de Minas Gerais.

§ 1º - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios e a suas comunidades e povos a

recuperação e o fortalecimento de sua memória histórica, a
reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de sua
língua, arte e ciência;

II - garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso às
informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade
nacional e das demais sociedades indígenas e não indígenas.

§ 2º - Na organização da escola indígena será garantida a
participação da comunidade na definição do modelo de organização e
gestão.

§ 3º - As escolas indígenas desenvolverão suas atividades de
acordo com o proposto em seus respectivos projetos político-
pedagógicos e regimentos escolares, com as seguintes prerrogativas:

I - organização das atividades escolares, independentemente do ano
civil, respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais,
culturais e religiosas;

II - duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às
condições e às especificidades de cada comunidade.

Art. 21 - A formação de professores destinados às escolas indígenas
será específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e
será desenvolvida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de
Educação, no âmbito das instituições formadoras de professores.

§ 1º - Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase
à capacitação referenciada em conhecimentos, valores, habilidades e
atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de
currículos e programas próprios, na produção de material didático e na
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utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa voltadas
para a respectiva etnia.

§ 2º - Será garantida aos professores indígenas a sua formação em
serviço e, quando for o caso, concomitantemente com sua própria
escolarização.

§ 3º - A atividade docente na escola indígena será exercida
prioritariamente por professores indígenas e pessoas de reconhecida
capacidade, oriundos da respectiva etnia, e por indicação da
comunidade.

§ 4º - O Estado assegurará aos professores indígenas formação
inicial e continuada de qualidade e em consonância com as
especificidades socioculturais de cada comunidade.

Art. 22 - Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum
Permanente de Educação Escolar Indígena, instância consultiva e de
assessoramento técnico na definição das diretrizes educacionais, no
âmbito da educação escolar indígena no Estado, concorrendo para
elevar a qualidade dos serviços educacionais.

§ 1º - O Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena,
vinculado à Secretaria de Estado de Educação, terá composição
paritária, interinstitucional e de atuação conjunta, constituída por
representantes das diferentes etnias, órgãos governamentais, de
organizações indígenas e de apoio ao índio.

§ 2º - O planejamento da educação escolar indígena deve contar
com a participação de representantes de professores indígenas, de
organizações indígenas e de apoio aos índios, de universidades e
órgãos governamentais.

CAPÍTULO III
Do Fundo de Promoção da Igualdade Racial

Art. 23 - Lei específica criará o Fundo Estadual de Promoção da
Igualdade Racial, para a implementação de políticas públicas que
tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a
inclusão social da população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários.

CAPÍTULO IV
Da Questão da Terra

Art. 24 - É reconhecido o direito à propriedade definitiva das terras
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ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, no
Estado de Minas Gerais.

Art. 25 - O procedimento administrativo para o reconhecimento das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos será iniciado mediante requerimento das comunidades
interessadas, formulado por escrito ou verbalmente ao órgão do
governo estadual competente, devendo os órgãos responsáveis
priorizar os remanescentes das comunidades dos quilombos sujeitos a
perderem suas terras.

Parágrafo único - Este procedimento poderá ser iniciado de ofício
pelos órgãos estaduais competentes ou a requerimento do Ministério
Público Estadual ou das entidades representativas dos movimentos
sociais negros no Estado.

Art. 26 - O procedimento administrativo de reconhecimento das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos deverá ser realizado no prazo de noventa dias e será
constituído de um Relatório Técnico e do decreto de declaração das
terras como sendo de remanescentes das comunidades dos
quilombos.

Parágrafo único - Fica assegurado aos remanescentes das
comunidades dos quilombos a indicação de representantes para
acompanhar todas as fases do procedimento administrativo, ficando
reservado ao poder público indicar a participação de profissionais de
notório conhecimento para subsidiar os procedimentos administrativos
de identificação e reconhecimento.

Art. 27 - O Relatório Técnico deverá conter:
I - a identificação dos remanescentes das comunidades dos

quilombos, com as respectivas formas de organização e utilização das
terras e recursos naturais para a garantia de sua reprodução social,
econômica, cultural e ambiental;

II - a caracterização das terras ocupadas e sítios históricos, com as
suas respectivas plantas;

III - a circunscrição judiciária ou administrativa em que se encontra a
área;

IV - o rol de confinantes e de quem possuir justo título de
propriedade na área a ser demarcada e titulada aos remanescentes
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das comunidades dos quilombos;
V - parecer conclusivo propondo ou não a edição de decreto de

reconhecimento das terras ocupadas como sendo dos remanescentes
das comunidades dos quilombos.

Art. 28 - Concluído o Relatório Técnico e sendo o parecer favorável,
deverá ser publicado no órgão de imprensa oficial do Estado o decreto
de reconhecimento das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos, que produzirá os seguintes efeitos
legais:

I - reconhecimento dos remanescentes das comunidades dos
quilombos como segmentos sociais especialmente protegidos,
portadores de identidade étnica;

II - disponibilização aos remanescentes das comunidades dos
quilombos ou seus representantes de todos os documentos, registros,
atas, livros e contratos relacionados às terras ocupadas;

III - vedação de qualquer tipo de remoção dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, salvo catástrofe ou epidemia que ponha
em risco a comunidade ou relevante interesse nacional devidamente
comprovado, desde que ouvidas as comunidades atingidas e
autorizada pela Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Na hipótese de remoção, o governo estadual
deverá assentar os remanescentes das comunidades dos quilombos
em área próxima, com as mesmas características, bem como
indenizar previamente a propriedade da terra, os recursos naturais
utilizados, os cultivos e as benfeitorias, os sítios arqueológicos e os
bens imateriais.

Art. 29 - Publicado o decreto de reconhecimento das terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos,
deverá ser realizado o processo de regularização fundiária, que se
constituirá de demarcação e titulação das terras ocupadas aos
remanescentes, nos termos da legislação fundiária vigente.

Parágrafo único - O governo estadual prestará assistência jurídica
gratuita aos remanescentes das comunidades dos quilombos,
propondo as respectivas ações judiciais, se necessário.

Art. 30 - Havendo título de propriedade na área a ser demarcada e
titulada, caberá aos órgãos competentes promover a respectiva
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indenização ou desapropriação para fins de caráter étnico, nos termos
da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Art. 31 - Concluído o processo de regularização fundiária, o órgão
estadual competente deverá expedir os títulos de propriedade aos
remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 32- É facultado aos órgãos do governo estadual, para o
cumprimento das disposições contidas nesta lei, celebrar convênios,
contratos, acordos ou instrumentos similares de cooperação com
órgãos públicos ou instituições privadas.

Art. 33 - Os trabalhos de identificação e reconhecimento realizados
anteriormente à sanção desta lei poderão instruir os procedimentos
administrativos do decreto.

Art. 34 - O governo estadual elaborará e desenvolverá políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos
remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 35 - Os remanescentes das comunidades dos quilombos
poderão se beneficiar do Fundo de Promoção da Igualdade Racial
previsto nesta lei.

Art. 36 - Deverá ser prioridade do governo estadual o levantamento
e a demarcação das terras indígenas localizadas no Estado.

CAPÍTULO V
Do Mercado de Trabalho

Art. 37 - O governo estadual, na implementação de políticas voltadas
para a inclusão de população negra e dos demais segmentos étnicos
minoritários no mercado de trabalho, considerará:

I - os compromissos assumidos pelo Brasil, ao ratificar a Convenção
das Nações Unidas para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (1968);

II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção
nº 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho - OIT -,
que trata da Discriminação no Emprego e na Profissão;

III - a Declaração e o Plano de Ação emanados da III Conferência
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e
Intolerâncias Correlatas.

Art. 38 - O governo estadual promoverá ações que assegurem a
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população
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negra e para os demais segmentos étnicos minoritários, assegurando
a contratação desses segmentos no setor público e estimulando a
adoção de medidas similares pelas empresas privadas, também
através de benefícios e incentivos fiscais.

§ 1º - As ações que assegurem a igualdade de oportunidades
incluirão políticas e programas de formação profissional, de emprego
e de geração de emprego e renda voltados para a população negra e
para os demais segmentos étnicos minoritários.

Art. 39 - As ações de emprego e renda promovem o estímulo à
promoção de empresários oriundos da população negra e dos demais
segmentos étnicos minoritários, por meio de financiamento para a
constituição e a ampliação de pequenas e médias empresas e
programas de geração de emprego e renda.

Art. 40 - A contratação preferencial na esfera da administração
pública, que deverá ser implementada no prazo de trezentos e
sessenta dias, obedecerá às seguintes diretrizes:

I - para a aquisição de bens e serviços pelo setor público, assim
como nas transferências e nos contratos de prestação de serviços
técnicos com empresas nacionais e internacionais e organismos
internacionais, será exigida a adoção de programas de promoção de
igualdade racial para as empresas que se beneficiem de incentivos
governamentais ou sejam fornecedoras de bens e serviços;

II - o preenchimento de cargos em comissão ou assessoramento
superiores observará a meta inicial de 20% (vinte por cento) de afro-
brasileiros, que será ampliada gradativamente até lograr a
correspondência com a estrutura da distribuição racial, observados os
dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI
Do Sistema de Cotas

Art. 41 - Fica assegurada a cota mínima de 20% (vinte por cento)
para a população negra e para os demais segmentos étnicos
minoritários no preenchimento das vagas relativas:

I - aos concursos para investidura em cargos e empregos públicos
nas administrações públicas estaduais direta e indireta;

II - aos cursos de graduação em todas as instituições de educação
superior estadual;
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III - nas escolas públicas de ensinos infantil, fundamental e médio.
CAPÍTULO VII

Dos Meios de Comunicação
Art. 42 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta,

autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista ficam obrigados a incluir cláusulas de participação de
artistas oriundos dos segmentos étnicos de que trata esta lei, em
proporção não inferior a 20% (vinte por cento) do número total de
artistas e figurantes, nos contratos de realização de filmes, programas
ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.

§ 1º - Os órgãos e as entidades de que trata este artigo incluirão,
nas especificações para contratação de serviços de consultoria,
conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças
publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço
contratado.

§ 2º - Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o
conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de
garantir a diversidade de raça, sexo e idade na equipe vinculada ao
projeto ou ao serviço contratado.

CAPÍTULO VIII
Da Ouvidoria

Art. 43 - O Poder Executivo instituirá Ouvidoria Permanente em
Defesa da Igualdade Racial como órgão pluripartidário, para receber e
investigar denúncias de preconceito e discriminação com base em
etnia, raça ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a
promoção da igualdade racial.

CAPÍTULO IX
Do Acesso à Justiça

Art. 44 - É garantido às vítimas de discriminação racial o acesso à
Ouvidoria Permanente da Assembléia Legislativa, à Defensoria
Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas
instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.

Art. 45 - O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial
constituirá Grupo de Trabalho para a elaboração de Programa
Especial de Acesso à Justiça para a população negra e para os
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demais segmentos étnicos minoritários.
Parágrafo único - O Grupo de Trabalho contará com a participação

de representantes do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do
Brasil, de associações de magistrados e do Ministério Público.

Art. 46 - Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de
lesão aos interesses da população negra e dos demais segmentos
étnicos minoritários, decorrentes de situações de desigualdade racial,
recorrer-se-á à ação civil pública.

Parágrafo único - As condenações pecuniárias e multas decorrentes
das ações tratadas neste artigo serão destinadas ao Fundo Estadual
de Promoção da Igualdade Racial.

TÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 47 - O poder público criará instrumentos para aferir a eficácia
social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento
constante, com a emissão de relatórios periódicos.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Durante os 500 anos de história do Brasil ficamos

atrelados aos grilhões da discriminação e do preconceito racial.
Milhares de pessoas pagaram, primeiro com a vida depois com uma
história de marginalização e miséria, para que o hediondo sistema de
dominação pela discriminação racial pudesse prevalecer. Grupos
etnicamente dominantes lutam para manter seus privilégios, seu
poder, os benefícios que gozam, as oportunidades culturais que
usufruem. É na violência da manutenção desses privilégios que a
ideologia da discriminação se perpetua e, a qualquer risco de
subversão desse sistema, ativa-se, em ritmo e volume acelerados, a
produção ideológica que garante a sua manutenção.

A educação e o mercado de trabalho no Brasil, assim como os
espaços políticos, são fundamentais para a busca da cidadania.
Estudos realizados pelo IBGE mostram que os brancos recebem
salários superiores aos recebidos pelos negros no desempenho das
mesmas funções, e que o índice de desemprego destes também é
maior. No campo da educação, o analfabetismo, a repetência e a
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evasão escolar são consideravelmente mais acentuados para os
negros. Os indígenas encontram-se em situação de isolamento e
abandono, especialmente no tocante à preservação de sua identidade
cultural, à sua sustentabilidade. à questão da saúde e da titulação das
terras historicamente ocupadas por eles.

A história da participação da população negra e dos indígenas na
formação do povo brasileiro foi distorcida e, por esse motivo, deve ser
reescrita. Acreditamos que a transformação da sociedade começa
com uma legislação que defenda os direitos à cidadania igualitária.

Outros grupos étnicos minoritários têm sido historicamente
prejudicados e desrespeitados, cabendo a nós agora a tentativa de
resgate, reconhecimento e compensação de seus direitos usurpados.
As discussões acumuladas em torno do tema da igualdade racial têm
evoluído no sentido de construir-se um conceito que inclua outros
grupos étnicos minoritários como alvo da proteção por parte do poder
público, tais como os asiáticos, indígenas, judeus, ciganos e outros. A
legislação federal já está adotando a nova terminologia e
conceituação, a exemplo da Lei nº 10.678, de 23/5/2003, e o Decreto
nº 4.885, de 20/11/2003.

Mesmo reconhecendo que muitas das disposições contidas neste
projeto de lei refletem, na verdade, uma carta de intenções e de
princípios, apresentamos esta proposta de construção do Estatuto da
Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais, colocando-a à
disposição da sociedade, dos estudiosos da questão e dos nobres
parlamentares, para aperfeiçoamento no processo de discussão.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bráulio Braz.

O Deputado Bráulio Braz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, meus conterrâneos que nos vêem pela TV Assembléia,
membros da imprensa presentes, funcionários desta Casa Legislativa,
visitantes que ocupam as galerias, antes de passar ao assunto que
me trouxe à tribuna, uma homenagem à minha terra natal Muriaé pelo
aniversário de sua emancipação política e também ao Hospital São
Paulo de Muriaé, que completa 80 anos.

Gostaria de mencionar um fato ocorrido ontem: recebi em meu
gabinete a visita de sete Prefeitos que me apoiaram na eleição
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passada e com eles me dirigi à Secretaria do Desenvolvimento
Urbano, onde fizemos uma reunião com o Secretário Dilzon Melo para
sabermos o que poderíamos tirar de proveito dessa Secretaria, para
levarmos aos nossos concidadãos benefícios de infra-estrutura e
investimentos capazes de propiciar melhora de vida para o povo.
Estiveram conosco os Prefeitos: Janinho, Jânio David Lamas, Prefeito
de Silverânia; Dr. Luiz Antônio de Freitas, de Palma; Arlindo Figueira,
de Patrocínio do Muriaé; Vasco Rodrigues Caldas, de Eugenópolis;
Clerinho, José Clério Alves Terra, de Faria Lemos; Luiz Antônio de
Medeiros, de Rodeiro; e Olacir Ely da Silva, de Alfredo Vasconcelos.
Quero parabenizar esses sete Prefeitos e espero que tenham sucesso
em suas reivindicações e um bom resultado de sua visita.

Nada enobrece mais um homem do que falar da sua terra, da cidade
que o viu nascer, crescer e constituir a sua família. O Município é a
célula fundamental de uma nação. No Município nascem não só as
pessoas, mas as convicções e o próprio espírito nacional, que um dia
irá representar o caráter e a maneira de ser de um país. Hoje tenho o
prazer e a honra de ocupar esta tribuna para falar de um Município
importante em nosso Estado de Minas. Hoje ocupo esta tribuna para
falar de Muriaé, a minha terra natal, que, no último dia 16, completou
152 anos de emancipação política. Nasci e me criei em Muriaé. Ali
forjei o meu caráter no trabalho diário e na formação familiar pautada
nos conceitos de moral e de responsabilidade, comuns às famílias
mineiras. A minha terra, que já foi São Paulo do Muriaé, conheceu os
primeiros desbravadores nos distantes idos de 1817, homens que,
com obstinação e coragem, venceram o incômodo de pântanos e de
febres, desbravaram a mata virgem e selvagem em busca de plantas
medicinais e de terra de cultivo, mas, acima de tudo, em busca de um
sonho. São 190 anos de história e 152 anos de maioridade política.

No dia 16/5/1855, a nossa Muriaé foi elevada a Município
independente, começando a sua trajetória histórica a caminho do
desenvolvimento. Iniciava uma história que a levaria a ocupar, no
futuro, um lugar de destaque entre as maiores cidades do Estado de
Minas. Conheceu problemas, venceu desafios e, aos poucos,
notabilizou-se no cenário econômico mineiro: primeiro, na produção
cafeeira, que lhe reservou uma posição de supremacia no Estado de
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Minas e de grande destaque no País, contribuindo decisivamente nas
exportações cafeeiras nacionais; depois, destacou-se na pecuária,
transformando-se em uma das maiores bacias leiteiras do nosso país.
A abertura da estrada Rio-Bahia foi outro marco significativo de
progresso. Inaugurada com a visita a Muriaé do ilustre Presidente
Getúlio Vargas em 1939, a Rio-Bahia iria dar novos rumos à vocação
produtiva e comercial do nosso Município. Com a abertura dessa nova
artéria rodoviária, o comércio se diversificou e, às margens da nova
estrada, Muriaé passava a ter livre comunicação com todo o País,
experimentando o progresso e o desenvolvimento econômico e social.
Hoje Muriaé é pólo importante da indústria de confecções e continua a
sua trajetória. O aumento populacional e as crises sociais e
econômicas que afetam o nosso país também afetam a nossa cidade,
como a tantas outras. São problemas que temos o dever de solucionar
como homens públicos e como cidadãos de nossas comunidades. A
nós, homens públicos, cabe o dever de buscar o desenvolvimento das
nossas comunidades, mas um desenvolvimento sustentável, em
sintonia com o meio ambiente e de acordo com os anseios da nossa
população.

Mas não se faz o progresso sozinho. Durante todo o percurso
histórico do nosso Município, várias instituições contribuíram para o
seu desenvolvimento e merecem o carinho e o respeito de todos nós.
Uma dessas instituições, digna de registro, é o Hospital São Paulo,
uma entidade de caráter filantrópico e que este ano comemora 80
anos de existência. Durante oito décadas o Hospital São Paulo tem
prestado relevantes serviços à população de Muriaé e de Municípios
vizinhos que a ele recorrem. Lutando sempre com dificuldades
financeiras e escassez de verbas para se manter, o Hospital São
Paulo manteve-se durante todos esses anos vencendo desafios e
aparelhando-se com equipamentos e um corpo clínico competente e
dedicado. Acompanhou o progresso científico, adaptou-se aos novos
tempos e, em razão disso, é hoje uma referência regional na área da
saúde em vários procedimentos, até em procedimentos de alta
complexidade, como na área da cirurgia cardíaca.

Aproveitamos, portanto, esta oportunidade, para, daqui desta
tribuna, saudar Muriaé pelos seus 152 anos de emancipação política e
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parabenizar o seu povo pelas lições de trabalho, otimismo e
hospitalidade que tem dado através de todos esses anos. Ao mesmo
tempo, cumprimentamos a equipe médica, os funcionários e a
provedoria do Hospital São Paulo pelos seus 80 anos de excelentes
serviços prestados ao nosso Município e à nossa região.

Como representante da minha região e do meu Estado nesta
Assembléia Legislativa, procurarei sempre defender os legítimos
interesses do povo que represento, para que a nossa região e o nosso
Estado consigam promover cada vez mais o desenvolvimento
econômico e social tão desejado pela população. A representatividade
de um homem público é diretamente proporcional ao trabalho que faz
no cargo que exerce, como contrapartida à confiança que nele
depositou parcela significativa da população. Que a nossa Muriaé
continue no caminho do desenvolvimento! Nós continuaremos lutando
pelo seu progresso e pelo desenvolvimento econômico e social do
povo da nossa terra. Merecem também os parabéns nossos
conterrâneos de Juiz de Fora, pela passagem do aniversário da
cidade, ao comemorar seus 157 anos. Obrigado a todos.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, na primeira fala do meu pronunciamento, gostaria de dizer
ao Deputado Carlos Mosconi, apesar da sua ausência, que, quando o
Governador Itamar Franco impediu a presença do PSDB na Mesa
desta Casa, fui a única voz, que briguei e quase que rompi com o
Governador e com o Presidente, que era o Deputado Anderson
Adauto, porque achava que era uma afronta ao nosso Regimento e à
democracia.

A maioria dos Deputados aceitaram a ausência do PSDB. Da
mesma forma, nas eleições deste ano, o PMDB teria direito, pelo
Regimento, à 1ª-Secretaria. E também fomos alijados do processo. E
os Deputados aceitaram essa truculência do Palácio, que impediu que
o partido permanecesse com a 1ª-Secretaria, levando-se em conta
que a vaga seria do PMDB ou do PT. O PT havia declinado da
indicação, logo, a vaga seria do PMDB, e ficamos de fora.
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Não concordei, e por isso, Mosconi, sinto-me tranqüilo para levantar
essa questão. Na época do Itamar, quando soltaram a nota oficial, eu
a rasguei, no 23º andar, pois considerei uma aberração, contrária ao
nosso Regimento e à democracia. Quando disse que o Deputado
rasgou o Regimento Interno, foi de fato uma ação da Assembléia
contra a Mesa, e não contra o governo. Eles estavam fazendo
oposição ao governo, mas, naquele momento em que rasgaram o
Regimento, foi também truculência do Presidente da época, o
Deputado Anderson Adauto.

Deixo claro nosso posicionamento para que possamos relembrar
também a história do Parlamento, porque é importante sabermos
dessas dificuldades. Mosconi, falo com muita propriedade porque
talvez eu seja o Deputado que já participou de todos os lados:
Oposição, Situação, meio do caminho, Presidente, Corregedor,
Presidente da Comissão de Justiça. Conheço o funcionamento do
processo político.

A questão do Regimento está passando dos limites. Não adianta
apresentar um requerimento solicitando informações e que precise
que lhe seja dada seqüência, como vários que fiz, porque eles não
saem da gaveta, pois o governo não autoriza. Esse é meu
questionamento. Quero exercer meu papel de Deputado de fiscalizar e
receber as informações. Essa foi minha posição. Não tenho nada
contra o PSDB. Sou amigo dos dois até hoje. São dois grandes
companheiros. Entretanto, quero relembrar a história deste
Parlamento, que era bastante ativo. Havia problemas e muitas
discussões. Hoje, infelizmente, estamos sem poder discutir.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Parabenizo-o pela atitude
que teve na ocasião. Eu era Presidente do PSDB e por isso me
lembrei, pois foi uma fato marcante. Estava em Brasília, quando tive
notícia de que a Assembléia havia escolhido sua Mesa com a
exclusão dos parlamentares do PSDB. Aquilo soou como uma
truculência. V. Exa. foi contra na ocasião, e fico feliz em saber. A
convivência democrática é extremamente salutar para nós. V. Exa.
considera que hoje praticamente não temos debates. Acredito que
seja uma circunstância momentânea. Daqui a pouco será tomada
outra direção, outro rumo, dentro do espírito da delegação dada a nós
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pelo povo mineiro e do espírito democrático que deve nortear nossas
ações aqui dentro. Lembrei-me disso, caro Deputado Antônio Júlio,
porque me pareceu oportuno no momento em que V. Exa. também
lembrava um fato ocorrido aqui, já explicado por V. Exa. e pelo
Deputado Bonifácio Andrada.

Deputado, creio que a Mesa terá competência e sensibilidade para
entender e buscar soluções para as questões regimentais levantadas
por V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, em meu nome e não em
nome do PMDB, digo que estamos fazendo algumas propostas, como
fiz na Bancada do PMDB no Senado, quando dizia que a política está
dando nojo. Já disse isso várias vezes, até para a imprensa. Não se
discutem mais projetos políticos. Discutem-se negócios. Isso traz
esses escândalos que vivemos a toda hora. O PMDB tem a
responsabilidade de fazer uma discussão política no Estado de Minas
Gerais.

Precisamos trazer para esta Casa a discussão da importância ou
não da construção do centro administrativo. Trata-se de um projeto de
vaidade de uma ou duas pessoas que vem da época do governo Hélio
Garcia. É preciso saber se é um projeto de governo ou pessoal.

Precisamos saber para quem é importante a centralização de todo o
sistema. Será para o governo? Precisamos saber como o funcionário,
que está há 12 anos sem receber aumento, irá locomover-se de
regiões mais distantes para esse centro administrativo. Precisamos
saber quanto o governo está pagando pela desapropriação do Jóquei
Clube e das áreas próximas. Até isso é uma discussão política. Se
chegarmos à conclusão de que a construção do centro administrativo
é importante, deveremos apoiar. Mas estamos levando a coisa de
roldão, ninguém está discutindo. O governo lançou o projeto, mostrou
a maquete de Oscar Niemeyer, mas seu nome parece ser mais
importante do que a própria obra, e a questão não está sendo
discutida.

Não estamos discutindo segurança pública mais. Fiquei até feliz em
ver uma publicidade do governo dizendo que deu 30% de aumento
aos servidores da segurança pública. A proposta era dar 10%, mas o
governo divulga que deu 30%. O governo está cumprindo seu papel



1515

de recompor o salário dos militares. Mas sei que essa propaganda
não é verdadeira, pois serão dados 30% ao longo de 36 meses. No
entanto, a publicidade do governo mostra ao povo que deu 30% de
aumento.

Precisamos discutir isso. Precisamos discutir a questão da
educação, que vai de mal a pior em Minas. As Diretoras de escolas
não podem discutir política, nem receber visita de políticos nas
escolas. Que ditadura é essa? Daí o papel do parlamentar, do PSDB,
do PMDB, do PT, do PDT, do PV. Precisamos discutir isso. Qual é o
Estado que queremos? Um Estado democrático e que realmente
funcione.

Levanto um problema sério ocorrido comigo no final do ano
retrasado. Fazia questionamentos a respeito da Secretaria de
Fazenda, quando, um dia, um jornalista, atual funcionário da
Assembléia, questionou-me. Dizia que eu estava defendendo a
possibilidade de anistia porque era devedor de impostos ao governo.
Discuti com ele, mas, cinco dias depois, apareceu com uma certidão
emitida pela Secretaria de Fazenda, que quebrou meu sigilo fiscal
usando documento falso, ou uma procuração ou uma Carteira de
Identidade. Emitiram uma certidão falsa, com informações falsas.

Contei com apoio dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Mauri
Torres, Líder do Governo e Presidente da Casa, respectivamente, à
época, e fomos ao Secretário. Ele disse que se tratava de uma
aberração que deveria ser apurada. Qual o objetivo de se emitir uma
certidão falsa, com meu nome e com informações equivocadas? Não
tive apoio de ninguém porque a imprensa não pôde divulgar. A “Folha
de S. Paulo” fez uma entrevista que não foi divulgada.

Até hoje não tive uma resposta da Secretaria de Fazenda, e foi uma
questão grave, aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com
qualquer um de vocês. Por coincidência, ocorreu na época em que o
Palocci caiu porque o sigilo bancário do porteiro foi quebrado. Mas
quebraram meu sigilo fiscal, e a Secretaria de Fazenda não se
manifestou até hoje. Alguns queriam que eu entrasse com ação contra
os dois funcionários que emitiram a certidão. Mas eles não o fizeram
porque queriam, pois foram obrigados a assinar a certidão. Por
coincidência, essa certidão foi emitida na Secretaria de Fazenda de
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Frutal, no pontal do Triângulo Mineiro. E até hoje não temos essa
informação. Por isso estou fazendo um requerimento solicitando que a
Secretaria de Fazenda se manifeste a respeito das investigações
efetuadas. Entrei na Justiça contra o Estado de Minas Gerais porque
quero saber os objetivos da quebra do meu sigilo fiscal.

Quebraram o meu sigilo fiscal - o que é grave -, mas o pior,
Deputado Fahim Sawan, é que isso foi feito com documento falso.
Uma procuração ou minha carteira de identidade foram falsificadas
por alguém do governo que queria denegrir minha imagem perante a
opinião pública. E, felizmente, eles não conseguiram, porque os dados
levantados não tinham embasamento. Eles não tiveram condições de
discutir comigo.

Realmente, contei com dois dias de apoio do Presidente, na época,
o Deputado Mauri Torres, e do Deputado Alberto Pinto Coelho, e as
coisas se acomodaram. Depois, veio o processo eleitoral. Talvez esse
fosse mais um instrumento que algumas pessoas ligadas ao governo
teriam para tentar derrotar-me. Só que, mais uma vez, eles erraram o
tiro e deram-me uma metralhadora. E agora não abro mão de que a
Assembléia entre nesse processo: a Secretaria de Fazenda tem de se
explicar. Vou às últimas conseqüências. Cobrarei do Ministério Público
o porquê de não terem apurado o fato até hoje. O assunto é grave, e a
gravidade tem dois aspectos: uma é a certidão que quebrou o meu
sigilo fiscal; o outro é que a certidão foi emitida com uma procuração
ou carteira de identidade falsificadas.

Qual era o objetivo? E se eu estivesse devendo ICMS? Fui
empresário por muitos anos. Com 17 anos, fui emancipado para ser
proprietário de comércio. E se eu devesse ICMS, qual é o problema?
Todo o mundo que possui negócio pode dever. O mais grave: qual era
o objetivo? Divulgar na imprensa que eu estava aqui exercendo o
papel de parlamentar e querendo discutir a questão tributária.

Por isso tenho tranqüilidade para discutir e falar as coisas, pois
tenho sido vítima. Falo que sou o único sobrevivente da ditadura deste
governo atual nesta Assembléia Legislativa. De todas as formas,
tentaram me derrotar, e sobrevivi. Tive uma votação razoavelmente
bem proveitosa, pois, com ela, estaria eleito em qualquer partido. Mas,
repito, fui vítima disso. Sou sobrevivente dessa ditadura imposta em
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Minas Gerais, onde a imprensa está calada, censurada, onde não se
pode falar nem discutir.

Portanto, levanto a questão no meu partido, o PMDB: vamos discutir
política sim. Vamos começar pelo centro administrativo, cuja obra está
orçada em R$2.000.000.000,00, em US$1.000.000.000,00. Ela é
necessária? Acredito que toda obra seja necessária, mas ela não
pode ser prioritária, pois atenderá ao interesse de uma pessoa e não
ao interesse do governo do Estado. É essa discussão que queria que
o PMDB patrocinasse.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Primeiramente,
quero dizer que a votação expressiva recebida por V. Exa. é fruto do
seu trabalho neste Parlamento. Sua figura não poderia ausentar-se
desta Assembléia Legislativa. Mas quero fazer algumas breves
considerações à sua abordagem.

V. Exa. fala que, ao ir a Brasília participar de conversações entre o
PMDB e o governo, sentiu nojo de ver tantas negociatas. Realmente,
esse é o sentimento do povo brasileiro ao assistir todos os dias ao
noticiário e ao ver tanta corrupção neste governo federal.

A segunda questão: V. Exa. trata da certidão falsa, o que é um ato
de extrema gravidade. Mas há de se compreender que o governo de
Minas possui uma máquina estatal com quase 500 mil funcionários. É
difícil para o Governador ou para o Secretário fiscalizarem o ato de
qualquer um de seus funcionários. Na minha posição pessoal, penso
que esse ato foi feito por um adversário político, mas é preciso ser
apurado.

Darei apenas um exemplo. O atual Advogado-Geral do Estado,
nosso irmão, quando foi Procurador-Geral do INSS, relatou-nos o
episódio da reforma de uma agência do INSS no Rio de Janeiro. A
pequena empreiteira que ganhou a obra ganhou-a por ter preço justo
e por atender a todos os itens da concorrência. Ela concluiu a obra,
que foi feita com preço pequeno, módico. Quando viram a certidão, a
CND dada pelo INSS, para realizar uma obra no próprio INSS, era
falsa. Ela não poderia ter passado na concorrência. Isso acontece,
mas precisa ser apurado.

O último item que quero discutir rapidamente é sobre o centro
administrativo. São dois raciocínios. Uma linha considera que a
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administração deve convergir toda para um só local, para facilitar a
locomoção do cidadão. Outros defendem que a administração deve
ser descentralizada, pois, dessa forma, poderá trazer o
desenvolvimento a locais distintos. Essa é uma discussão filosófica,
que atravessará os séculos. O governo atual optou por concentrar a
administração em um só local. Essa é a grande questão. O governo
entende que isso é necessário. V. Exa. questiona se é prioritária uma
obra de US$1.000.000.000,00. Se caminharmos nesse raciocínio,
toda obra será discutida se é prioritária ou não. Por exemplo, para a
construção de um viaduto na Avenida Cristiano Machado, vai-se
discutir se ele é prioritário ou se não seria melhor construir um posto
de saúde ou reformar uma escola. Quando o orçamento é curto para
grandes demandas, qualquer obra pode ser questionada se é
prioritária ou não. O fato é que as obras devem ser realizadas visando
ao interesse público, e não é outro o interesse do governo de Minas
ao propor a construção do centro administrativo.

Muito obrigado pelo aparte, Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Agradeço, Sr. Presidente.
Deputado Antônio Júlio, gostaria inicialmente de deixar bem claro

que V. Exa. está nesta Casa há 17 anos. V. Exa. está no quinto
mandato e, se fizer uma conta bem rápida - sei que sua memória é
matemática -, multiplicando 5 mandatos por 77, chegará a 400
Deputados. Desses 400 Deputados, tenho que lhe confessar que,
nesta Casa, encontram-se somente 4. Não citarei os nomes dos
quatro porque penso não caber aqui ser maior ou menor. Isso é
apenas para V. Exa. entender que, quem tem cinco mandatos, tem
que ser criticado. V. Exa. já foi Presidente, Corregedor, presidiu várias
questões, participou de Mesas, conhece a administração interna da
Casa tanto na área financeira como do pessoal, portanto, para V.
Exa., aumenta o seu currículo alguém te criticar. É uma crítica
construtiva. Quanto à falsificação de Paracatu, entendo...

O Deputado Antônio Júlio - Frutal.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - É só mudança de nome.

Para mim, Frutal e Paracatu coincidem, porque a falsificação é uma
só. E V. Exa. sabe que isso não foi obra do governo, que V. Exa. tem
vários inimigos, assim como eu. Um filho seu não foi algemado pela



1519

Polícia Federal. Então, não foi só V. Exa. que foi conduzido a um
processo eleitoral. Todos nós estamos nessa condição. Eleição é
coisa que se explica a quem disputa. Para não me alongar muito, Sr.
Presidente, a minha grande preocupação quanto ao centro
administrativo é a Assembléia estar distante dele. Isso não dá. Temos
que discutir também nesta Casa, Deputado Antônio Júlio, a
construção de um prédio da Assembléia Legislativa no centro
administrativo. Já que os Poderes estão indo para bem distante daqui,
seria oportuno requerer à Mesa desta Casa a condição de lá se
construir um prédio que possa alojar os Deputados. Imaginem os
senhores se algum Deputado tiver de ir três vezes ao centro
administrativo. Vamos discutir isso.

Quanto ao valor de US$1.000.000.000,00, US$2.000.000.000,00,
penso que V. Exa. aumentou um pouco. O projeto não passa de
US$300.000.000,00, é transparente, está em processo inicial, e não
há nenhum “bode” nisso, Deputado Antônio Júlio. Vamos discutir de
forma que as coisas fiquem claras.

Fica aqui o meu apelo, Sr. Presidente, para que V. Exa. abra uma
discussão com os Srs. Deputados para que contratemos um
anteprojeto e uma área para que também possamos caminhar na
modernidade tecnológica que o Deputado Lafayette de Andrada
abordou neste Plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, só mais um minuto, para

meu encerramento. Gostaria de dizer ao Deputado Lafayette de
Andrada que o caso da minha certidão é um pouco diferente da CND.
A CND pode ser emitida hoje pelo computador; a minha tinha a
assinatura dos funcionários, com os números do Masp, é um pouco
diferente. Isso não foi apurado imediatamente porque não quiseram. A
culpa não era de quem assinou, mas de quem mandou fazer. Essa é a
discussão.

Quanto ao centro administrativo, V. Exa. encerrou bem quando disse
que precisamos discutir se ele é interesse de Estado, do governo. Se
for do interesse, gosto de obra, sou obreiro. Toda obra é importante,
todavia essa, infelizmente, não é de interesse do governo, mas de um
pequeno grupo, que quer fazer essa monstruosidade, totalmente fora
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de propósito.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, é uma honra poder falar logo após o Deputado Antônio
Júlio, companheiro da resistência democrática na luta contra a
ditadura, companheiro de cadeia, de prisão, do alto da Afonso Pena e
de tantas outras lutas. Somos companheiros desde que fui Prefeito,
em 1983.

Minha presença nesta tribuna é para comunicar aos nobres colegas
que encaminhamos um projeto a esta Casa criando a Comenda
Teófilo Otôni para homenagear pessoas importantes da política
mineira e brasileira. Esse projeto deve entrar na pauta, e, de antemão,
gostaria de pedir o apoio de todos os senhores, que já conhecem a
história de Teófilo Benedito Otôni. Esse projeto prevê que a medalha
seja entregue alternadamente na cidade do Serro, onde nasceu
Teófilo Otôni, e na cidade de Teófilo Otôni, criada por ele como sua
Filadélfia.

Meu raciocínio hoje está um pouco complicado. Estive, pela manhã,
na Comissão de Fiscalização Financeira, discutindo o problema do
Fhidro, fundo que ajudará a minorar os problemas de áreas hídricas
das regiões mais pobres do Estado. Algumas pessoas se
manifestavam contra à ocupação. Há também preocupação quanto à
falta de seqüência administrativa dos projetos que, no passado, foram
enviados para apreciação. O governo começava a trabalhar num
sentido, mas, quando mudava a administração, imediatamente os
projetos eram alterados.

Nossa preocupação ocorre porque, quando o governo está muito
forte, muito bem ou muito mal, há uma tendência natural em jogar a
culpa sobre o Legislativo. A tendência é ou de cooptar com o
Legislativo ou de passar por cima deste Poder. Em virtude de o
Governador Aécio Neves, em Minas, tal qual Lula, estar muito forte,
querido e bem avaliado pela população, está ocorrendo um fato
curioso: estamos vivendo a ditadura dos tecnoburocratas do governo.
Hoje Secretário Adjunto manda mais que Secretário, e Diretor de
órgão passa por cima de todo o mundo, sem se lembrar que a



1521

representação popular é feita pelos Deputados, cada um em sua
cidade, em sua região.

Esses burocratas são competentes e importantes. Minas realmente
tem uma burocracia muito competente, com técnicos de altíssimo
nível. No entanto, eles não trazem consigo o sentimento que tem cada
um dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que trilham os caminhos
de Minas, as suas estradas esburacadas, seus distritos e povoados,
convivendo com a população dos bairros mais pobres e mais ricos,
nas festas e solenidades. Eles não conhecem, como os Deputados, as
pessoas, as gentes de Minas.

Esses tecnoburocratas precisam ser alertados contra a ação danosa
que podem trazer ao grande governo do nosso querido Governador
Aécio Neves.

Ouvimos queixas dos companheiros Deputados que não querem,
claro, falar em público. Reclamam que tecnocratas dos órgãos do
governo estão a atropelá-los em suas bases. Não tenho pejo de dizer
que isso acontece em minha cidade, onde aconteceram seis
nomeações sem que se consultasse a pessoa que obteve a maior
votação da história da cidade. Eles pensam que conhecem mais da
minha cidade; pensam que conhecem mais da sua cidade, do seu
Distrito, do seu povoado, da sua estrada, dos interesses, das
necessidades do seu povo. Estão estribando-se na fortaleza do nosso
Governador para fazer um monte de besteiras.

É preciso que alguém alerte o governo - até para promover a defesa
dele - sobre a ação dos tecnoburocratas, subalternos que se sentem
gigantescamente fortes. Conhecemos isso muito bem. Cada Deputado
tem seu assessor, que, às vezes, apresenta-se como pessoa mais
importante que o próprio parlamentar; às vezes, avoca a si uma
importância que não possui.

Isso está me atingindo. Não vou dizer-lhes que não está. Dói ver
pessoas que não conhecem sua cidade-base sendo conduzidas para
ocupar cargos de chefia, sem que você tenha sido ouvido,
comunicado. Alegam: o cargo é técnico. Tudo bem, o cargo é técnico.
Todavia, há também técnicos incompetentes ou que participam da
política.

Ressalto que, em João Monlevade, terra do Líder do Governo,
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Deputado Mauri Torres, inauguraram o escritório regional do IMA e
puseram um opositor para dirigi-lo. Isso é emblemático. Não se
respeita sequer o Líder do Governo nesta Casa. Os tecnoburocratas
estão com todo o poder.

Estou dizendo isso porque, quando fui Prefeito da minha cidade, tive
a coragem de ir à televisão, aos jornais dizer que no Vale do Mucuri
muitas chefias regionais estavam falando em nome do governo e
fazendo mil besteiras. Não sabíamos sequer de onde vinham algumas
pessoas, mas elas chegaram, aportaram lá, indicados pela própria
estrutura da tecnoburocracia que domina o governo.

Não tenho pejo de dizer isso, porque, na verdade, sinto que estou
dando uma grande contribuição ao Governador Aécio Neves, a fim de
que ele entenda que nesta Casa estão as pessoas que traduzem a
sensibilidade do povo da nossa terra. Neste Parlamento estão as
pessoas que foram eleitas, buscando, no interior bravo, a
oportunidade de representar a população mais sofrida de Minas
Gerais.

Não citarei nomes de entidades nem de secretarias. No entanto,
afirmo que há Secretários que, no tocante ao potencial, acham-se
plenos. Que o diga a bancada do Norte, que engole isso em respeito
ao Governador. Estamos em uma situação muito complicada, difícil.
Queremos apoiar o Governador em todas as questões; queremos dar-
lhe o suporte necessário, já que vislumbramos um próximo candidato
à Presidência da República. Entretanto, isso às vezes se torna
complicado, quando pessoas de segundo ou de terceiro escalão
começam a comandar o processo passando por cima dos que
disputaram e obtiveram os votos, que defenderam o Governador
durante sua campanha. Isso é ruim.

Senhoras e senhores, o Parlamento é o Poder mais importante de
qualquer república democrática. É um Poder aberto, onde se
encontram os jornalistas, a platéia. Não dispomos de gabinete
fechado nem de palácio para acertar negócios. Nosso jogo é aberto;
estamos em contato direto e permanente com a população e cercados
pela imprensa. Esse fato me preocupa muito, pois sou da primeira
turma de jornalistas formados pela UFMG.

Trabalhei na TV Itacolomi, no “Diário de Minas” e fui-me alojar no
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“Diário do Comércio”, o único jornal de Belo Horizonte, na época, em
que comunista poderia trabalhar. Este ano estamos comemorando
100 anos de nascimento do Sr. José Costa, que acolheu a mim, ao
Tílden Santiago, ao Titinho e a uma lista enorme de pessoas que
militavam no Partido Comunista e estavam sendo perseguidos e
presos. Fui detido três vezes pela polícia política.

Fico preocupado quando vejo a imprensa bater e perseguir tanto o
Poder Legislativo. O nosso Poder é de porta aberta, de vidraças.
Nossos gabinetes são freqüentados por pessoas do povo que entram,
saem e passeiam pela Assembléia verificando tudo o que fazemos.
Ninguém faz corrupção na Assembléia. Se houver um Deputado
safado, ele faz o que é errado escondido.

Vivi em Brasília no período do Collor de Mello, quando fomos
obrigados a cassar 12 Deputados, o Presidente da Câmara e o
Presidente da República. Naquela época, a corrupção derrubou o
Presidente da República. Agora assistimos a esse festival de
corrupção, que não derrubou ninguém, mas que aumentou
consideravelmente em relação ao que era no período do Collor.

Qual é a fonte da corrupção? Ela começa nos gabinetes dos
tecnoburocratas e nos lobistas que se entrelaçam com os Ministros de
Estado ou com os Secretários de Estado. O Deputado, às vezes, pega
uma “ponguinha”, quando é sem-vergonha. Apanha uma “ponguinha”
e negocia uma emenda com uma empresa. Mas o grosso da
corrupção está nos gabinetes fechados ou na predominância da
tecnoburocracia no governo. Mas, sobretudo, está na falta de uma
reforma política. Há conversas e mais conversas, enrola-se, empurra-
se com a barriga, mas até hoje não se sabe o que acontecerá com a
reforma política.

Fala-se em lista. Que beleza! Os donos dos partidos farão a lista e
colocarão apenas os afilhados que quiserem. Isso já acontece na
eleição de Senador, em que o suplente sempre é o político que
financia a campanha.

Srs. Deputados, precisamos começar a limpar os aspectos obscuros
e mostrar o que de fato tem acontecido no País e o que precisa de
fato ocorrer. É preciso conversar com a imprensa, mas conversar
daqui de cima, lá de baixo ou em qualquer lugar. É preciso mostrar à
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imprensa que o malefício que tem feito ao perseguir o Legislativo é
muito maior. Ela envolve o risco de voltarmos à ditadura de fato. Não
essa ditadura de que o meu amigo Deputado Antônio Júlio fala,
escamoteada. Poderemos voltar à ditadura de fato. Quem viveu 22
anos no período da ditadura e a enfrentou, foi para o cárcere, foi
perseguido e levou baioneta na testa e tiro no pescoço sabe muito
bem o que é uma ditadura. Há muitas pessoas que dizem: “Sou da
Esquerda”, mas não passaram pelo processo de lutar e arriscar a
própria vida.

Meus amigos, o Parlamento está passando por um momento difícil
em Minas Gerais e no Brasil. Eu, que estive em Brasília, reconheço
que esta Casa é um exemplo de Parlamento, onde há respeito mútuo
e os vários partidos discutem entre si, de forma harmônica, buscando
o melhor interesse do nosso Estado. Mas não podemos permitir que
tecnoburocratas mandem no Estado, passando por cima daqueles que
tiveram os votos do nosso povo. Muito obrigado.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar o Presidente em
exercício, Deputado José Henrique, a Mesa, os Deputados presentes
nesta Casa Legislativa, aqueles que nos vêem pela TV Assembléia,
servidores e servidoras.

Vou abordar um tema de fundamental importância para Minas
Gerais, para o Brasil e, principalmente, para a Assembléia Legislativa.
Trata-se de um tema que não pode cair no esquecimento em nenhum
momento ou ser fruto apenas de algumas crises políticas em
determinados momentos da história do País. Vou voltar ao tema da
reforma política com mobilização e participação popular. Hoje os
movimentos sociais têm discutido esse tema, muito mais amplo do
que a proposta que está sendo discutida na Câmara Federal ou no
Congresso Nacional.

O nosso objetivo é termos um novo sistema político e também um
novo sistema eleitoral, por meio da mobilização da sociedade. Os
partidos políticos têm um papel fundamental no Congresso Nacional,
porque são eles que vão votar a reforma política. No entanto, isso não
livra a sociedade brasileira do seu papel de participar mais
efetivamente desse debate que diz respeito a toda a população e a
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toda a cidadania brasileira.
Quando dizemos que desejamos reforma política com participação

popular e com democratização dos meios de comunicação, discutindo
a importância da democracia, não apenas representativa, mas
também participativa, é um passo a mais nesse processo de discutir o
novo modelo para o sistema político brasileiro.

Da mesma forma, o controle social que hoje existe sobre o
Legislativo deve estender-se ao Executivo e, principalmente, ao
Judiciário. O sistema judiciário precisa ser acompanhado pelo controle
social para que, de fato, haja a democratização desse Poder. É nesse
sentido que se insere a proposta da Bancada do PT, para abrir o
diretório nacional e aprovar a reforma política que tanto defendemos
para o País, reforma esta que, como já disse, deverá ser feita com a
mobilização dos movimentos sociais e com a participação da
sociedade, baseada em alguns pontos que consideramos
fundamentais dentro daquilo que é possível aprovar ou, pelo menos,
fazer avançar no Congresso Nacional.

Tudo isso já foi objeto de reflexão de vários Deputados do nosso
bloco e de vários outros partidos políticos. Parece-me que há adesão
de muitos partidos para que, no mínimo, seja aprovada uma reforma
que inclua alguns itens, na Câmara Federal.

A primeira discussão importante é a da fidelidade partidária. O PT,
desde o seu nascimento, há 27 anos, defende a fidelidade partidária
e, principalmente, o fato de que o mandato é a construção do partido.
O mandato parlamentar é fruto do acúmulo e da luta histórica de um
programa partidário de idéias e de uma proposta de sociedade e de
poder. As pessoas devem aderir a um partido político pelo seu
programa, ou seja, pelo que ele pode apresentar de mudanças e de
transformações sociais para o País. Então, a adesão a um partido
político deve ser pelo seu programa, ou seja, por aquilo que ele deseja
para o País e pelo que quer transformar, enquanto estrutura, para se
ter mais cidadania.

No entendimento do nosso partido, a fidelidade partidária é
fundamental, porque dessa maneira as pessoas votam no partido e na
sua proposta. Defendemos, há 27 anos, a importância de o mandato
não ser do parlamentar ou da pessoa que se candidatou, mas
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essencialmente da proposta política que o elegeu, por meio do
partido, na sua concepção, trajetória e acúmulo político das lutas que
desempenhou no País e na história.

Portanto, para nós, a fidelidade partidária é muito importante. O TSE
já se pronunciou, e agora a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados aponta a necessidade de todos nós que
fazemos parte dos partidos políticos também discutirmos esse tema
profundamente com a própria sociedade.

Outro tema de maior importância é considerar o financiamento
público na sua legalidade. É fundamental haver maior igualdade de
condições nas disputas eleitorais no nosso país, para que todas as
pessoas, incluindo as mais pobres, as que se inserem nos partidos
políticos e as trabalhadoras, possam disputar as eleições municipais
para Prefeito e Vereador no próximo ano. O financiamento público
também é importante para reduzir os custos e gastos com eleições ao
longo dos anos. Que, de fato, haja equiparação de condições na
disputa eleitoral. Hoje, na maioria das vezes, o poder econômico
determina as eleições, dando direcionamento diferenciado do desejo
da própria população.

Os partidos já recebem o fundo partidário, que é um financiamento
não das eleições, mas do funcionamento dos próprios partidos. Esse
fundo deve estruturá-los. Devemos ter financiamento eleitoral para
garantir igualdade de condições e de direito nas disputas.

Ainda queremos discutir um tema que talvez seja o mais polêmico,
mas que consideramos fundamental para democratizar o sistema
político-eleitoral brasileiro, as listas fechadas. Sabemos que esse
tema fortalece a democracia porque também fortalece,
essencialmente, os partidos políticos. A pessoa deve votar numa
legenda por causa de seu programa, das suas idéias e propostas para
a sociedade, indicando que o partido político pode representar o
melhor para a sua cidade. A lista seria pré-ordenada pelos partidos a
partir de decisão e de democracia, através de convenções,
assembléias, encontros e plenárias, com ordem partidária definida
pela base, e a população votaria na legenda, demonstrando, assim,
evolução no sistema político.

O Brasil precisa passar por isso. A maioria dos países do mundo, da



1527

Europa e da América Latina já imprime a lista fechada e pré-ordenada.
Deputado Padre João, podemos até instituir uma lista de transição
flexível - digamos assim -, num primeiro momento, para que os
partidos tenham tempo para estruturar-se, organizar-se com suas
bases e filiados e utilizar metodologia de escolha e consulta. Nas
próximas eleições, além de votar na legenda, no 13 ou nos números
dos demais partidos políticos, as pessoas poderiam ainda votar nos
nomes, reordenando a lista a partir da sua visão. Seria uma
contribuição para os votos por nome e partido político.

Considero que este é o momento de uma proposta de transição. O
aprofundamento da democracia e o fortalecimento dos partidos virão
com essa soma de propostas, essencialmente com a lista fechada,
que poderia muito contribuir para que as mulheres tivessem mais
acesso, não apenas para disputar a eleição, mas também serem
eleitas. Defendemos isto: a cada companheiro que faça parte da lista,
uma companheira; a cada homem, uma mulher. Essa seria uma lista
de 50%. Mesmo a cada dois companheiros ou dois candidatos que
participassem do processo eleitoral, teríamos uma candidata, ou seja,
uma mulher para disputar a eleição. Da mesma maneira, teríamos os
trabalhadores e as trabalhadoras rurais com mais possibilidade de
disputar o voto; e a inclusão social por meio da participação dos
negros e das negras num processo eleitoral. Os mais pobres
poderiam ter muito mais acesso num processo de listas fechadas de
acordo com o critério e a história partidária. Haveria uma
representação política que de fato pudesse ter o rosto da cidadania,
do povo brasileiro, da população mais pobre deste país, enfim, uma
verdadeira representação.

Hoje nós, mulheres, somos 51% do eleitorado e da população.
Todavia, nos Parlamentos e nos Executivos, não somos nem 10% da
representação política. Precisamos avançar. Só teremos mais
democracia quando a parcela da população que é maioria puder
fazer-se representar por meio dos mais diferentes segmentos e das
mais diferentes representações. Essa é verdadeiramente a
democracia para o nosso país.

O Presidente Lula, hoje um operário, representa a maioria do povo
brasileiro. Essa é uma representação importante, que representa de
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fato a maioria do povo brasileiro e abriu caminhos para tantas outras
representações de governos populares, como a dos índios na Bolívia
e a de vários trabalhadores no Equador. Então, a maioria da
população tem uma representação verdadeira por meio dos seus
Presidentes, como a Presidente do Chile. Por meio da luta popular e
dos movimentos sociais, há governos populares e de esquerda que
vêm a traduzir uma representação política de acordo com a maioria da
população. Da mesma forma, o processo eleitoral pode avançar muito
no País com a lista fechada e, no nosso entendimento, a transição
nestas próximas eleições.

Há mais um ponto que consideramos importante. Quando vota numa
chapa, a maioria da população vota também no partido, ou seja, nas
coligações proporcionais - chapa do PMDB, do PT, do PSDB, do PDT.
No Legislativo, devem refletir também o pensamento de quem a
compõe, da sua proposta e do seu projeto. Entendemos também que
o fim das coligações proporcionais, mantendo as coligações para o
majoritário e as eleições de Prefeitos e Prefeitas, é uma proposta que
contribuirá muito para que o eleitor e a eleitora votem, de fato,
naqueles que estão elegendo e naquele partido político. O resultado
pode ser a eleição de quem os representa verdadeiramente.

Quero deixar aqui uma reflexão sobre alguns pontos da reforma
política. Há tantos outros pontos fundamentais para o aprofundamento
do sistema eleitoral e político brasileiro. Para evitar distorções,
financiamento ilegal e corrupções, o povo brasileiro deve trabalhar na
perspectiva de obtermos uma reforma política a fim de fazermos
avançar a cidadania e, principalmente, o respeito ao povo brasileiro,
que quer garantir também que seus eleitos representem com
dignidade e dêem respostas com trabalho, seriedade e boas políticas
públicas para a maioria da população.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Será um aparte
muito breve.

Concordo plenamente com V. Exa de que devemos ter reforma
política. O povo espera e merece isso. O Brasil precisa disso, mas a
reforma política deve ocorrer no Congresso Nacional, e não
acontecerá se não houver esforço do governo. Sabemos que naquela
Casa o peso da vontade do governo é muito forte. Se o governo
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federal, o governo Lula, não se empenhar em que ocorra realmente a
reforma política, ela não ocorrerá. O Brasil precisa dela. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Concordamos com o Deputado Lafayette
de Andrada, por isso estamos nos empenhando, além do governo, o
Presidente Lula, o governo de coalizão, do qual a maioria dos partidos
fazem parte. Estamos somando todas as Assembléias Legislativas,
todos os movimentos sociais, enfim a população brasileira também
deve participar, pois a reforma política interfere diretamente na vida da
nossa população. Obrigada.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

Deputado Gilberto Palmares, 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e Coordenador da Escola do
Legislativo daquela Casa, e da Sra. Iranete, Diretora da Escola do
Legislativo daquela Assembléia.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, podemos verificar que

não há quórum para a continuação dos trabalhos, por isso solicito a V.
Exa. que, de plano, encerre a reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/5/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado André Quintão; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 930/2007; encerramento da
discussão; questão de ordem; votação do projeto; aprovação;
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verificação de votação; anulação da votação; questões de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de
quórum para discussão; questões de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider  Moreira -  Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela  Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião  Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -  Weliton  Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h6min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase
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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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado André

Quintão, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 29/2007 seja apreciado em último lugar
e que o Projeto de Lei nº 930/2007 seja apreciado em 1º lugar. 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 930/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Belo Horizonte. A Comissão de
Constituição e 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.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos a inversão da

pauta e estamos apreciando o Projeto de Lei nº 930/2007. Solicito a V.
Exa. que a assessoria da Mesa nos informe se há substitutivo a esse
projeto. A nossa expectativa é que o projeto retorne à Comissão para
a apreciação do substitutivo.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado João Leite
que não foi apresentado substitutivo ao projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados. Não há quórum
para votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, acho que V. Exa. tem de

encerrar, de plano, a reunião por falta de quórum. Não há quórum
nem para a discussão do projeto, apesar de já estarmos no processo
de votação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tiago Ulisses, 2º-
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o Deputado Antônio
Júlio fez um questionamento a V. Exa. Regimentalmente, V. Exa. não
tomou as providências cabíveis. Para que amanhã a ata não tenha
reprovação deste Plenário, sugiro a recomposição de quórum. Caso
haja quórum, continuaremos nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Já foi solicitada a recomposição de quórum,
Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o painel é muito claro,
não há quorum. Se formos tratar dessa forma o nosso Regimento,
podemos rasgá-lo, como fez o ... ( - Palavra expungida por
determinação do Sr. Presidente.) nesta Casa, na época do
Governador Itamar Franco. Se foi feita a verificação e não houve
quórum, tem de encerrar a reunião. Se há interesse do governo, tudo
bem, entendemos o jogo, mas, se não há, vou rasgar o Regimento
como o PSDB fez na legislatura passada. Hoje não podemos mais
pedir perda de prazo na Comissão de Constituição e Justiça, não
temos mais direito de apresentar requerimento porque ele não sai
nem da gaveta do Presidente. Agora, nesta votação em que não há
quórum nem para a discussão, não é feita a recomposição do quórum.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. cumprisse o Regimento e
encerasse, de plano, a reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Antônio Júlio que votaram
25 Deputados, que, somados à presença deste Presidente, totalizam
26 parlamentares. Portanto, há quórum para continuação dos
trabalhos. Assim, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não há

quórum para votação, mas há quórum para discussão das matérias
constantes na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, tenho certeza de

que a discussão será acalorada, mas não posso deixar de fazer um
registro nesta Casa. Hoje vimos, em todos os jornais, que a
Confederação Nacional de Trânsito baixou uma norma sinalizando
todos os radares. Que coisa bacana: o governo federal, por meio do
Contran, está sinalizando todos os radares. Mas, em Minas Gerais,
em 2002, uma lei deste Deputado foi aprovada e sancionada pelo
Governador Itamar Franco a respeito da sinalização. Na época,
fizemos uma campanha nesta Casa, dizendo que radar é para educar,
e não para sinalizar. Soltamos adesivos. Fizemos um trabalho. Esta
Casa entendeu a importância da aprovação desse projeto de minha
autoria, e o projeto virou lei. Hoje assistimos ao Contran fazer uma
resolução nacional com grande repercussão. Mas a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais já o fez em 2002, com uma repercussão
pequena. Algumas pessoas escrevem para esta Casa e perguntam
sobre a aprovação de projetos inconstitucionais. Lembro a todos que
esta Casa recebeu um projeto de minha autoria que proibia os vôos
da Pampulha, e foi considerado inconstitucional. Esse projeto
transferia os vôos da Pampulha para Confins, e era inconstitucional. E
hoje, Sr. Presidente, isso é uma realidade. Mais uma vez, mostramos
que a Assembléia faz sua parte e que nós, parlamentares, os 77
Deputados, independentemente de partido político, de facção religiosa
e do uso de uma linguagem popular ou não neste Plenário, estamos
fazendo a nossa parte. O Brasil demorou cinco anos para averiguar
que radar não é para faturar, mas para educar. Em 2002, esta Casa
aprovou um projeto de minha autoria, que hoje é lei. Salvo engano, é
a Lei nº 14.465, hoje aprovada nacionalmente pelo Contran. Orgulho-
me de ser Deputado porque, com todos os desmazelos da vida
pública e com o desgaste do homem público, estamos fazendo a
nossa parte. Chamo a atenção do Plenário, lembrando que, se não
votarmos com urgência o projeto que autoriza o Governador a passar
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o Mineirão para o Cruzeiro e para o Atlético, aquele Estádio se tornará
um elefante branco. Grupos da Europa estão dando estádios de
presente ao Cruzeiro e ao Atlético, que serão explorados por 30 anos.
Se o Cruzeiro passar a jogar no estádio do Cruzeiro, o Atlético a jogar
no estádio do Atlético, e o América já joga em seu estádio, que é o
Independência, não teremos ninguém para jogar no Mineirão, que
virará um elefante branco. Está na hora de esta Casa criar uma
comissão para discutir esse assunto. Creio que isso será proposto
pelo Deputado Gustavo Valadares. O governo não tem que
administrar estádio de futebol. Digo isso há muito tempo. Está na hora
de esta Casa abordar o assunto Mineirão. Vem aí a Copa do Mundo.
Hoje, o Governador Aécio preparará Minas Gerais para sediar os
jogos da Copa do Mundo. Em 2014, teremos Aécio Presidente da
República, acompanhando os jogos no Estado de Minas Gerais. Cabe
a nós constituirmos, urgentemente, uma comissão para tratar desse
assunto. Para finalizar, quero dizer que, enquanto uma água mineral
custa R$1,00 aqui na porta da Assembléia, no Aeroporto da Pampulha
e em Confins custa R$2,60. Esta na hora de olhar isso. Muito obrigado
a V. Exa.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero destacar a
reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Nessa
conjuntura da economia globalizada, uma das saídas mais
importantes para o pequeno empresário é o cooperativismo, em que o
poder público reconhece a organização dos pequenos, tornando-os
empreendedores e pessoa jurídica e possibilitando-lhes montar as
suas empresas. Infelizmente, no nosso Estado, há uma resistência
ainda ao cooperativismo, por uma questão cultural, por uma herança
do próprio processo de colonização. Destaco, então, a importância da
reinstalação dessa Frente em Minas que pode dar uma contribuição,
em nível federal, para que tenhamos uma lei ainda mais favorável
nesse segmento. Convido, então, os Deputados a participarem da
reinstalação dessa Frente. Solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a
reunião, em função da ausência de quórum. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 23, 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 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Rêmolo Aloise; Luiz Tadeu Leite, Rêmolo Aloise e José
Henrique; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada; aprovação - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 930/2007; renovação da votação do projeto;
aprovação; suspensão e reabertura da reunião; verificação de
votação; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos;
anulação da votação - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio  Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
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 -  Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela  Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião  Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura



1536

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, por ocasião da reunião extraordinária de ontem à noite,
em que a Presidência colocou em votação, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 930/2007, de autoria do Governador do Estado, em que pratica
a doação de um imóvel para Belo Horizonte, o Deputado João Leite
fez pedido de verificação de quórum, após essa votação em 1º turno
do projeto.

Em seguida, houve discussão de que participou o Deputado Antônio
Júlio, indagando do Presidente por quais razões ele não encerrava a
reunião de plano, uma vez que estavam presentes, neste Plenário, 25
Deputados, sem a presença do Presidente.

Sr. Presidente, nessa questão o Deputado Antônio Júlio disse que o
PSDB - ficaram bem claras as palavras do Deputado Antônio Júlio -
por ocasião do governo Itamar Franco, rasgou o Regimento Interno
desta Casa. Solicito que V. Exa. expurgasse da ata original, que ainda
será publicada, as palavras “rasgou o Regimento”. Houve momento de
euforia psiconeurológica do Deputado Antônio Carlos Andrada, hoje
Conselheiro do Tribunal de Contas, e o acirramento político deste
Plenário, às vezes, causa uma certa disritmia parlamentar. Entendo
que o Deputado Antônio Carlos Andrada, consciente de seus deveres
regimentais nesta Casa, jamais iria rasgar o Regimento. Entendo
também que o nobre Deputado Antônio Júlio levantou uma questão
que poderíamos até examinar futuramente e suscitou o rasgamento
do Regimento. Acho que isso não é compatível com as atitudes que
temos neste Plenário.
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Para ficar claro, não só discuto a ata, como também levanto uma
questão de ordem a V. Exa. - os assessores desta Casa já lhe estão
informando, isso é formidável. Suscito também uma questão de
ordem: V. Exa. fará a retificação da ata, expurgando as palavras de
rasgamento do Regimento desta Casa. Agradeço a V. Exa., porque
também fiz uma questão de ordem pedindo a recomposição de
quórum. Houve má interpretação, porque já havia sido feito esse
pedido.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir , o Deputado Luiz
Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - A respeito desse pronunciamento do
Deputado Antônio Júlio, que aqui foi judiciosamente contestado,
quanto à sua inserção na ata, por parte do nobre Deputado Rêmolo
Aloise, isso revela apenas a preocupação de S. Exa., o Deputado
Rêmolo Aloise, para com o decoro desta Casa, para com a
normalidade das instituições.

Porém, a preocupação em expurgar da ata algo que foi dito pelo
Deputado Antônio Júlio e, sobretudo, que aconteceu mesmo - estava
presente como Deputado nesta Casa, quando isso ocorreu. Esse
acontecimento é um fato histórico já insculpido na história do
Legislativo mineiro. De forma que expurgar a fala de um parlamentar,
o que, com muita cautela, é solicitada pelo Deputado Rêmolo Aloise,
só seria de bom tom se fosse feito com a presença do Deputado
Antônio Júlio e com sua aquiescência. Caso contrário, vamos criar
uma espécie de censura. As pessoas se manifestam e há uma
censura que corta as falas dos parlamentares. Não gostaria que isso
acontecesse nem com o Deputado Rêmolo Aloise nem com a minha
pessoa nem com nenhum outro colega nesta Casa. Nós, que aqui nos
pronunciamos, temos a responsabilidade daquilo que falamos, pelo
aval do mandato que aqui obtivemos e pelo qual aqui estamos.

Sr. Presidente, acho até que a sugestão é bem-vinda, mas apenas
ressalvaria que caberia ao Deputado Antônio Júlio repensar, e ele sim
tomar essa iniciativa. Estou defendendo o direito de um colega de
partido, de parlamento, que é o Deputado Antônio Júlio, que foi
Presidente desta Casa, que tem grande experiência administrativa
“interna corporis” aqui, na Casa, que sabe o que fala, que, quando fala
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com veemência, não o faz de forma irresponsável, fala no livre
exercício de seu mandato. E esse mandato tem de ser respeitado e
preservado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Agradeço a V. Exa. Acho que o
Deputado Luiz Tadeu Leite não entendeu o que foi dito.

Nobre Deputado Luiz Tadeu Leite, o PSDB não violou o Regimento
Interno por ocasião em que V. Exa. estava aqui, no governo de Itamar
Franco. Não, o PSDB não fez isso. No encerramento de uma
discussão, houve uma simulação de um Deputado. Aqui não é voto de
bancada, Deputado Luiz Tadeu Leite. Aqui é voto nominal. V. Exa.,
como legislador e regimentalista nato, talvez não tenha entendido a
minha posição. Eu apenas suscitei que se retificasse a questão do
PSDB. Não pedi nada mais que essa questão. Acho que nós, aqui
nesta Casa, estamos acostumados a expurgar aquilo que não é
compatível com nossas emoções nos momentos em que a discussão
fica acirrada. Queria deixar isso claro, mas gostaria de contestar
qualquer ato que não fosse lícito de um parlamentar nesta Casa. O
PSDB não praticou, naquela noite ou naquela manhã, o que V. Exa.
disse. Se um Deputado do PSDB, que estava liderando uma votação,
suscitou o rasgamento do Regimento Interno, eu recuo. Mas, em
nome da Bancada, entendo que isso não aconteceu. E espero que os
Srs. Deputados entendam que a posição foi partidária, e não
individual.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado José
Henrique.

O Deputado José Henrique - Ontem presidi essa sessão. Como era
uma sessão extraordinária, logo que iniciamos os trabalhos havia a
presença de mais de 40 Deputados, registrada no painel eletrônico.
Portanto, iniciamos o processo de votação e logo houve o
questionamento e as palavras do Deputado Antônio Júlio, meu colega
de Bancada, que, de certa forma, foram equivocados. Às vezes o
telespectador, o cidadão não tenha entendido, mas, como Presidente,
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cumprimos o Regimento Interno. Portanto, de forma equivocada, o
Deputado Antônio Júlio convocou. E não era questão de o Presidente
estar discutindo, mas apenas cumprindo o Regimento Interno.
Portanto, é bom que se registre que nós cumprimos a votação. Às
vezes, não há como segurar Deputado neste Plenário. Nós
registramos a presença e, muitas vezes, o Deputado retira-se do
Plenário. Quando iniciamos a votação, existia legalmente, atendendo
ao Regimento interno, quórum para votação.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - V. Exa. não foi citado e está esgotado o horário
regimental para a discussão da ata. A Presidência informa ao
Deputado Rêmolo Aloise, que, se realmente constar o nome do
partido, a Presidência determina a retirada do nome do partido. Se for
o nome do Deputado, ficará sem problema. Esgotada a hora
destinada a aprovação da ata, dou-a por aprovada .

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

de Andrada, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 11/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
930/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar o imóvel que especifica ao Município de Belo Horizonte. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

Presidência vai proceder à verificação de votação pelo processo
eletrônico. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. Não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna a votação sem efeito.

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

a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 325/2007, e, em 1º
turno, do Projeto de Resolução nº 361/2007 e dos Projetos de Lei nºs
29, 132, 380 e 522/2007, uma vez que permaneceram em ordem do
dia por 6 reuniões. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer
da discussão foi apresentada ao Projeto de Lei nº 132/2007 a seguinte
emenda do Deputado Fábio Avelar, que recebeu o n° 4 , e que, nos
termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, en caminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para
parecer:

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 132/2007
Dê-se ao parágrafo único do art. 4º a seguinte redação:
Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O uso privativo e o compartilhamento de bem

patrimonial serão gratuitos quando se destinarem à prestação de
serviço público por entidade de direito público, empresa pública e
sociedade de economia mista estadual, incluindo suas subsidiárias e
controladas, ou, verificado relevante interesse público, a pessoa
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jurídica sem fins lucrativos que atue nas áreas de saúde, assistência,
religião, educação, cultura e esporte.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2007.
Fábio Avelar

Encerramento
O Sr. Presidente - 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 390/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.240/2003, a requerimento do Deputado Antônio Júlio visa
declarar de utilidade pública a Associação Nazareno de Proteção à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007, 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 390/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Nazareno de Proteção à Criança e ao Adolescente, com
sede no Município de Nepomuceno, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria formada por pessoas idôneas que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 23 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem, e o art. 26 dispõe que, no caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Portanto, a referida entidade atende à exigência consubstanciada no
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art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei nº 390/2007.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 606/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em análise tem por
objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Campina Verde ao Distrito de Honorópolis.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/3/2007, 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.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 17/4/2007. De
posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 606/2007 tem por escopo dar a denominação de

João Nunes da Silva ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Campina Verde ao Distrito de Honorópolis.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado 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 aos titulares de qualquer dos Poderes,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a
apresentação do projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 606/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 726/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S Biosfera, 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
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O Projeto de Lei nº 726/2007 pretende declarar de utilidade pública o
Clube de Serviços S.O.S Biosfera, que possui como finalidade a
prestação de serviços nas áreas de lazer, saúde, cultura e educação,
objetivando o aprimoramento físico, bem como a elevação moral e
ética do ser humano.

É importante ressaltar que ele desenvolve diversos trabalhos de
interesse ecológico por meio de programas no campo da
ecopedagogia, de políticas de proteção ao meio ambiente,
especialmente os recursos hídricos, a fauna e a flora.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
entidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 726/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 777/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Nossa Senhora das Vitórias
- ANSV -, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, 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 nº 777/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Nossa Senhora das Vitórias - ANSV -, entidade
constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 17 do seu estatuto determina que todos os
membros eleitos para compor a diretoria da ANSV exercerão os
cargos gratuitamente, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
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gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 32 dispõe que, no caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 777/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 779/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Servos Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 14/4/2007 e
encaminhado a esta Comissão para ser apreciado preliminarmente
quanto aos 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 779/2007 tem por escopo conceder o título

declaratório de utilidade pública estadual à Associação dos Servos
Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, 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
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faria, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse 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 de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que, de conformidade com o estatuto da Associação
dos Servos Bom Pastor, a evangelização configura o primeiro dos
seus objetivos, o que indica tratar-se de entidade de cunho religioso.

Em vista disso, conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública
contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 779/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 784/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Treinamento de
Jovens Cooking for Life, com sede no Município de Uberlândia.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 784/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Treinamento de Jovens Cooking for Life, com sede no
Município de Uberlândia, que possui como objetivo precípuo 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.

A entidade possui também como foco a assistência e proteção à
família de baixa renda, oferecendo aos membros mais jovens
atividades educacionais e recreativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 784/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 875/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 875/2007

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Boas
Novas de Perdões, com sede no Município de Perdões.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 875/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Boas Novas de Perdões, com sede nesse
Município.
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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 instrui o processo, contata-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. 12, que as
atividades dos dirigentes serão inteiramente gratuitas e, pelo
parágrafo único do art. 20, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 875/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 883/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei nº
883/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas, com sede no
Município de Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 883/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas, 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
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, contata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 1º,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 30, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição 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 883/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 884/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Centro Educacional e Cultural Viva
Voz, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no ‘Diário do Legislativo” de 20/4/2007, 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 nº 884/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Educacional e Cultural Viva Voz, constituído e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 27 do seu estatuto determina que as atividades
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dos Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem como as dos
sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 32 dispõe que,
no caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
outra instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, a referida instituição atende às exigências
consubstanciadas 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 884/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 926/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.758/2006, a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, visa declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de
Formiga.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, 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 926/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos,
com sede no Município de Formiga.

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 instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 12,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e, pelo art. 39, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere do
Município, 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 926/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 954/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em
análise tem por objetivo instituir a Semana de Conscientização sobre
a Fauna.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 954/2007 pretende instituir a Semana de

Conscientização sobre a Fauna, a ser comemorada, anualmente, na
primeira semana de outubro, quando o Estado promoverá eventos
institucionais, junto às escolas públicas estaduais, que visem à
conscientização sobre a necessidade de preservação da fauna,
alertando contra o tráfico de animais silvestres e a devastação das
florestas. Além disso, o art. 3º do projeto em tela prevê que o Estado
poderá buscar parcerias com organizações não governamentais e
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entidades afins para a realização dos 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 pelo art. 22, que enuncia as
matérias de competência legislativa privativa da União, e o art. 30, que
contém 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
quanto à iniciativa do processo legislativo.

Cabe ressaltar que o inciso XVI do art. 90 da Constituição mineira
estabelece como competência do Governador celebrar convênios com
entidades de direito público ou privado. Em vista disso, não cabe
dispositivo legal permitindo a instituição de parceria com organizações
não governamentais para a realização de eventos.

Assim, para promover os aprimoramentos necessários, de acordo
com a técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 954/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Conscientização sobre a Fauna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Fauna,

a ser realizada, anualmente, na primeira semana de outubro.
§ 1º - Na semana instituída por esta lei, o Estado promoverá eventos

institucionais junto às escolas públicas estaduais, com o fim de
conscientizar as comunidades mineiras sobre a necessidade de
preservação da fauna, alertando contra o tráfico de animais silvestres
e contra a devastação de florestas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 968/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.284/2006, a requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, visa declarar de utilidade pública a entidade denominada
Aqui Vale - Associação Civil a Serviço do Vale do Jequitinhonha e
demais Regiões dos Estados Brasileiros, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 968/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade denominada Aqui Vale - Associação Civil a Serviço do Vale
do Jequitinhonha e demais Regiões dos Estados Brasileiros, 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, datado de 30/9/2006, determina,
pelo art. 1º, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão
inteiramente gratuitas, e, pelo § 2º do art. 24, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, dotada de personalidade jurídica, sede e atividades
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preponderantes em Belo Horizonte ou na região do Jequitinhonha.
Embora o projeto em análise esteja em perfeita consonância com o

ordenamento jurídico, apresentamos a Emenda nº 1, apresentada a
seguir, para retificar o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
seu estatuto, datado de 30/9/2006.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 968/2007 com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Aqui Vale - Associação Civil Cultural e de Desenvolvimento Social do
Vale do Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 971/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comunidade Missionários da Nova
Aliança - CMNA -, com sede no Município de Várzea da Palma.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, 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 nº 971/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Missionários da Nova Aliança, com sede no Município de
Várzea da Palma, entidade que funciona 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. 30 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados,
benfeitores ou equivalentes, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
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recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art.
34 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 971/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe é decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.861/2005, a requerimento do Deputado Gil Pereira
e tem por objetivo dar denominação à ponte localizada no Km 13 da
estrada Rio Preto - Barreado, que liga o Município de Rio Preto, em
Minas Gerais, ao Município de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/4/2007, 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 974/2007 tem por escopo dar 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, em Minas
Gerais, ao Município de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre
as quais somente a União possui competência para legislar e, no art.
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
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privativo da União nem do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes, pode ser objeto da disciplina jurídica por parte do
Estado Federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, saliente-se que a
Constituição mineira, no art. 66, ao estabelecer as matérias de
iniciativa privativa dos titulares da Mesa da Assembléia, dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
não citou a que trata de dar denominação a próprios estaduais, pelo
que é perfeitamente adequada a apresentação do projeto em tela por
membro desta Casa.

Ressalte-se, ainda, que, na legislatura passada, o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, mediante nota técnica
datada de 13/3/2006, informou a esta Casa que o referido bem público
não possui denominação oficial, não havendo, portanto, impedimento
à pretensão formalizada no projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 974/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 975/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 975/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.906/2005, a requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Recreativa e Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede
no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
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distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 975/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Recreativa e Escola de Samba Acadêmicos de
Santa Maria, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 7º, parágrafo
único, que os cargos da administração não serão remunerados; e no
art. 52, parágrafo único, (ver alteração realizada em 6/9/2006) que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a entidade de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 975/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 981/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº
981/2007 visa declarar de utilidade pública a Obra Social da Paróquia
São Benedito, com sede no Município de Santa Luzia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto as aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 981/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Obra Social da Paróquia São Benedito, com sede no Município de
Santa Luzia, entidade de caráter filantrópico que tem por finalidade
amparar crianças e adolescentes carentes, prestando-lhes assistência
nas áreas educacional e da saúde.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano, sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 27, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão gratuitas e, pelo art. 29, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 981/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 984/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Pessegueiros, com sede no Município de Extrema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 984/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Pessegueiros, com sede no
Município de Extrema, entidade constituída e em funcionamento há
mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas que não percebem remuneração pelo
exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 15 do seu estatuto determina que os membros da
diretoria não serão remunerados pelo desempenho de suas funções, e
o parágrafo único do art. 35 dispõe que, dissolvida a Associação, os
bens de seu patrimônio social reverterão a entidades assistenciais.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 984/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 997/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pescadores Artesanais de Manga - Aspema -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 997/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Pescadores Artesanais de Manga, com sede nesse
Município.

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, 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 composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 29,
que os cargos da diretoria executiva e do conselho fiscal serão
exercidos gratuitamente e, no parágrafo único do art. 32, que,
dissolvida a Associação, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, localizada no Município, devidamente
regularizada e reconhecida de utilidade pública municipal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 997/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.001/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Deiró Marra, o Projeto de Lei nº 1.001/2007

visa declarar de utilidade pública o Centro de Referência em
Patologia, Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de
Siqueira - Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 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 1.001/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Referência em Patologia, Diagnóstico por Imagem e
Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira - Creditos, com sede no Município
de Patrocínio, entidade dotada de personalidade jurídica, que funciona
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há mais de um ano e tem sua diretoria formada por pessoas idôneas e
não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se, ainda, que o estatuto da entidade determina, no art. 93, que
os cargos dos conselhos de administração, fiscal e dos profissionais
não são remunerados e, no art. 94, que, em caso de sua extinção, os
bens remanescentes serão destinados a instituição qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.

Assim, a entidade em tela atende aos requisitos estabelecidos pela
Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração do título de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.001/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.002/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.002/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário Nossa Senhora do Rosário,
com sede no Município de Sabará.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do
art. 15 que os seus Diretores e Conselheiros, bem como os
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remunerados; e no art. 37 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.002/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.012/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Rádio
Comunitária de São João do Oriente, com sede naquele Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.012/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Rádio Comunitária de São João do Oriente, com sede
naquele 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, 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,
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funciona há mais de um ano, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 17, que nenhum membro de seu quadro diretivo será remunerado;
e, no art. 19, que, dissolvida a Associação, o remanescente de seu
patrimônio líquido será destinado a entidade congênere, de fins não
econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.012/2007, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela
Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 122/2007
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em estudo, do Deputado Ivair Nogueira, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 984/2003, dispõe sobre a
instalação e a obrigatoriedade de manutenção programada dos
sistemas de ar condicionado e dá outras providências.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentada.

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 tem por fim estabelecer critérios para

instalação e manutenção de aparelhos e centrais de ar condicionado
em estabelecimentos comerciais e industriais, prédios públicos e
privados, hospitais, hotéis, clínicas ou similares. Segundo o art. 1º do
projeto, a instalação desses equipamentos deverá ser aprovada pelo
engenheiro responsável pela obra, bem como ser precedida de projeto
técnico aprovado perante os órgãos competentes. Já o art. 2º
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determina a manutenção semestral de aparelhos e centrais de ar
condicionado, que deverá ser feita em conformidade com as normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e
com as recomendações do fabricante. Ainda segundo esse
dispositivo, as manutenções deverão ser realizadas por empresas
especializadas legalmente constituídas.

O objetivo do autor é reduzir a insalubridade de ambientes
climatizados, uma vez que é comprovada a influência do ar
condicionado na incidência de doenças respiratórias: a falta de
limpeza nos filtros e dutos de aparelhos de ar refrigerado propicia o
desenvolvimento de microrganismos, que podem provocar doenças
respiratórias, infecciosas ou alérgicas nas pessoas que freqüentam
esses ambientes. Essa relação entre ambientes climatizados e
doenças respiratórias já foi até documentada por organismos
internacionais de saúde. Foi constatado que a incidência de patologias
respiratórias em freqüentadores de determinados edifícios
climatizados era maior que na população em geral, fenômeno que foi
denominado “síndrome dos edifícios doentes”.

Importante mencionar que o maior problema de interiores
contaminados é a possibilidade da bactéria da espécie “legionella
pneumophila” estar presente no ambiente. Essa bactéria é a
causadora de um tipo grave de pneumonia e é encontrada
freqüentemente em sistemas de ar condicionado, podendo contaminar
as pessoas que freqüentam os locais climatizados.

O gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS - cuidou do tema
por meio da Portaria MS nº 3.523/1998 e da Resolução nº 9/2003, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. A Portaria
supracitada tem como objetivo garantir a qualidade do ar de interiores
e prevenir riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
Para isso, estabelece uma rotina de procedimentos de limpeza em
sistemas de refrigeração de grande porte de ambientes de uso
coletivo. Além disso, prevê a presença de responsável técnico no
sistema de climatização com determinada capacidade, com atribuição,
entre outras, de implantar um Plano de Manutenção, Operação e
Controle - PMOC - para esse sistema. O descumprimento dessa
Portaria configura infração sanitária e sujeita o responsável às
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penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 1977, além de
outras previstas em legislação específica. Já a Resolução da Anvisa
trata de orientação técnica relacionada à fiscalização da qualidade de
ar interior em ambientes de uso público e coletivo, climatizados
artificialmente. Caso o laudo do órgão da Vigilância Sanitária conclua
que o ar de determinado ambiente é impróprio para a saúde, o
responsável será penalizado.

A medida proposta pelo projeto inova o regulamento da matéria ao
definir critérios para a instalação de sistemas de ar condicionado.
Tendo-se em vista que tanto a instalação como a operação e a
manutenção inadequadas dos sistemas de climatização propiciam a
ocorrência e o agravamento dos problemas de saúde, consideramos o
projeto oportuno.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o fim de aprimorar o projeto. Estamos de acordo com esse
Substitutivo. Entre as modificações está a determinação de que sejam
feitas manutenções mais freqüentes dos sistemas de ar condicionado
que utilizam o “filtro absoluto”, em observância às normas do Minstério
da Saúde, da ABNT, e de outros órgãos técnicos, bem como às
recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

122/2007 em 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 433/2007

Comissão de Administração Pública
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
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.
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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.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer 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 sobre o
mérito, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a proibir que empresas estatais

integrantes da administração pública do Estado e prestadoras dos
serviços de fornecimento de água e luz efetuem a suspensão dos
serviços, por falta de pagamento, nos finais de semana, nos feriados e
nos dias que os antecedem.

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, a qual, 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.
Ademais, deve-se levar em consideração que, nos feriados e nos
finais de semana, os usuários desses serviços terão mais dificuldade
para regularizar sua situação perante essas empresas, na medida em
que as agências bancárias não funcionam, a oferta do transporte
público é reduzida e a própria agilidade das empresas em
restabelecer os serviços nesses dias não é a mesma.

Nesse sentido, a suspensão do fornecimento de água e de energia
elétrica nos períodos mencionados promove um tratamento desigual
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entre os usuários, uma vez que aqueles cujos serviços foram cortados
na véspera de final de semana ou de feriado encontram-se em
situação mais desfavorável que os usuários que tiveram os serviços
suspensos em um dos demais dias da semana, embora a infração de
ambos – a inadimplência – seja a mesma. Cumpre registrar que as
causas do inadimplemento residem nas dificuldades financeiras pelas
quais as pessoas passam, como, por exemplo, a situação de
desemprego. Dessa forma, vale preservar a dignidade dessas
pessoas, evitando a suspensão do fornecimento desses serviços nos
dias que menciona a proposição em exame.

Passamos agora a analisar as proposições anexas ao projeto em
exame. O Projeto de Lei nº 584/2007 é incompatível com a proposição
em apreço, uma vez que veda a suspensão da prestação dos serviços
no caso de inadimplência. Ele deve ser desconsiderado no exame da
matéria, tendo em vista que fere a Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos. Segundo esse diploma legal, não caracteriza
ofensa ao princípio da continuidade da prestação de serviço sua
suspensão em decorrência de inadimplemento.

O Projeto de Lei nº 625/2007, por sua vez, traz sugestões que
podem ser acatadas, na medida em que pretende fixar regras para a
interrupção do fornecimento dos serviços. Deixamos apenas de acatar
a vedação à inscrição do cliente inadimplente nos serviços de
proteção ao crédito, pois este pode ser um recurso eficaz da empresa
para receber seu crédito, evitando que tenha de acorrer ao Poder
Judiciário. Em virtude disso, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 2.

Conclusão
Em vista das razões apresentadas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 433/2007 na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a suspensão dos serviços públicos prestados por

empresa integrante da administração indireta do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A falta de pagamento pela prestação, por concessionária
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pertencente à administração indireta do Estado, do serviço público de
abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica sujeita o
cliente ou titular do imóvel à suspensão do fornecimento.

Parágrafo único - A suspensão do fornecimento a que se refere o
“caput” ocorrerá:

I - quinze dias após o vencimento da segunda conta consecutiva
sem pagamento;

II - setenta e cinco dias após o vencimento de uma conta sem que
tenha sido efetuado o pagamento;

III - após comunicação por escrito ao cliente sobre a possível
suspensão, informando o mês e o valor da inadimplência e
concedendo-lhe prazo não inferior a quinze dias para regularizar a
situação.

Art. 2º - Ficam as concessionárias a que se refere o art. 1º proibidas
de suspender o fornecimento residencial de seus serviços nas sextas-
feiras, nos sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a
feriado, por falta de pagamento das respectivas contas.

Parágrafo único - O cliente que tiver suspenso o fornecimento nos
dias e por motivo especificado no “caput” fica desobrigado do
pagamento do débito que originou a referida suspensão.

Art. 3º - 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. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Maria Lúcia

Mendonça - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 480/2007

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
2.895/2005, “assegura aos agricultores familiares o direito de
comercializar seus produtos agropecuários com dispensa de licitação
pública e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi a proposição
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame pretende dispensar o Estado de realizar o

processo licitatório para aquisição de produtos agropecuários
produzidos por agricultores familiares desde que o produto seja
destinado à distribuição para pessoas em situação de insegurança
alimentar e à formação de estoques de segurança. O objetivo do
projeto é a formação de estoques públicos de alimentos para garantir
à população de baixa renda produtos da cesta básica, combatendo
assim a fome e a miséria, bem como o incentivo e a ampliação do
mercado dos agricultores familiares.

Inicialmente é preciso destacar o nobre o objetivo do parlamentar ao
propor uma medida para amenizar uma questão social de natureza
tão grave, que é a fome, e que já enseja ações específicas por parte
do poder público, a exemplo do Programa Fome Zero e do Programa
de Aquisição de Alimentos, no nível federal. Também no âmbito
estadual ações específicas estão sendo discutidas para enfrentar o
problema da insegurança alimentar, haja vista que tramita nesta Casa
o Projeto de Lei nº 630/2007, que dispõe sobre a política estadual de
agroindústria familiar.

Todavia, sobre o prisma jurídico, a alternativa proposta no projeto
em questão não pode prosperar uma vez que se encontra maculada
de vício de inconstitucionalidade. Nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição da República, ressalvados os casos especificados na
legislação federal, a compra e a alienação de bens por parte da
administração pública deverão ser contratadas mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes. Destaque-se, ainda, que o art. 22, inciso XXVII, do
referido diploma legal confere à União a competência privativa para
editar normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para a administração pública. A lei federal de licitações,
Lei nº 8.666, de 1993, já estabelece, em seu art. 24, os casos em que
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se admite a dispensa de licitação, sendo que a hipótese em questão
não está prevista. Em face do sistema de divisão de competências
entre os entes federados, ditado pela Constituição da República, não
pode o Estado editar lei criando nova modalidade de dispensa de
licitação. Os casos de dispensa de licitação já estão expressamente
previstos no corpo da citada lei federal, especialmente no art. 24, e
constituem-se em “numerus clausus”. Se é correto afirmar que as
entidades locais têm competência legislativa para licitações, também o
será assinalarmos que os casos de dispensa e inexigibilidade não
podem ser ampliados no exercício dessa competência.

Como bem registra o jurista Marçal Justen Filho, especialista em
licitações, “a dispensa de licitação verifica-se em situações que,
embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se
objetivamente inconveniente ao interesse público” (“Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos”. São Paulo: 1999, 6. Ed.,
pág. 221). Dessa forma, se a contratação entre a administração
pública e os agricultores familiares se enquadrar em uma das
hipóteses de dispensa, admitidas no art. 24 da Lei nº 8.666, ela será
juridicamente possível. O que não se admite é criar por lei estadual
uma modalidade específica não prevista na norma geral federal.

Vale ainda destacar que o art. 1º do projeto faz referência à Lei
Federal nº 10.696, de 2/7/2003, que, em seu art. 19, institui o
Programa de Aquisição de Alimentos. O § 2º do citado artigo prevê a
dispensa de licitação para a aquisição “de produtos agropecuários
produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf”. Trata-se,
pois, de uma regra específica, voltada unicamente para a aquisição de
produtos dentro do Programa de Aquisição de Alimentos previsto na
referida lei. Não se estende, portanto, a outros programas executados
nos Estados.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 480/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 491/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.153/2005, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre a adaptação de ônibus, com vistas a garantir o
transporte de passageiros para eventos públicos em estádios de
futebol, shows musicais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

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

Fundamentação
A Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada, emitiu

parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei nº 2.153/2005. Como não há fato novo ou argumento
que nos autorize a adoção de outro entendimento sobre o assunto,
reproduzimos, a seguir, em linhas gerais, o parecer exarado sobre a
matéria.

De acordo com o projeto em análise, somente as empresas que
prestam o serviço de transporte coletivo gerenciado pelo Estado ficam
obrigadas a reservar 3% de sua frota para os fins nele previstos.
Ademais, poderão, de acordo com os arts. 2º e 3º, utilizar veículos
retirados de circulação por terem completado dez anos de uso, desde
que sejam devidamente submetidos à perícia quanto às condições de
segurança. O art. 4° do projeto trata das adaptaçõe s que devem ser
feitas nos veículos. Note-se que o inciso II do referido artigo admite o
transporte de passageiros em pé, desde que haja seguradores-
protetores. Em síntese, este é o conteúdo da proposta.

Do ponto de vista da iniciativa, não há nenhuma restrição a que o
autor da proposta seja um parlamentar. Ademais, uma vez que o
projeto se limita a estabelecer normas acerca da prestação do serviço
de transporte coletivo intermunicipal, verifica-se a competência
legislativa do Estado para tratar da matéria, desde que não haja
ofensa a dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº
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9.503, de 23/9/97.
É importante dizer, no entanto, que, embora o Estado tenha

competência para dispor sobre o serviço de transporte coletivo
intermunicipal, não pode ele estabelecer normas sobre trânsito,
segundo dispõe o inciso XII do art. 22 da Constituição da República.
Por normas de trânsito, deve-se entender, entre outras, aquelas que
tratam dos tipos de veículos permitidos, das utilidades que podem ser
dadas a eles e, sobretudo, dos cuidados com a sua segurança.

Examinando-se o citado Código, percebe-se, na Seção II do
Capítulo IX, um conjunto de normas sobre segurança dos veículos,
ficando a cargo do Conselho Nacional de Trânsito - Contran - editar as
normas complementares.

Verifica-se, assim, que os arts. 2º, 3º e 4º do projeto, por
estabelecerem normas sobre segurança dos veículos, ainda que
voltadas para os fins específicos do projeto, invadem seara de
competência reservada à União.

Ademais, a finalidade almejada pelo projeto, além de gerar ônus
para o serviço de transporte coletivo, o qual, seguramente, será
repassado para os usuários, ainda será de pouca valia. Afinal, exige-
se a reserva de 3% da frota de ônibus, um valor bem expressivo,
sendo que, em muitos casos, as pessoas se deslocam para eventos
dentro do próprio Município, por meio do transporte coletivo que fica
sob jurisdição dos entes locais. Nesse sentido, o projeto ofende o
princípio constitucional da razoabilidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 491/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 500/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
500/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.955/2004, “dispõe sobre a classificação de publicações infanto-
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juvenis, segundo critérios psicopedagógicos, sobre a informação das
faixas etárias a que se recomendam, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/3/2007, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto, as publicações infanto-juvenis editadas,

comercializadas ou por quaisquer meios divulgadas no Estado devem
ser classificadas segundo critérios psicopedagógicos e informar as
faixas etárias a que se recomendam. Para os efeitos da proposição,
consideram-se publicações infanto-juvenis livros, revistas, álbuns de
gravuras, fotos ou figurinhas, material de áudio e audiovisual,
“software” e assemelhados, destinados a crianças e adolescentes.

A proposta objetiva a proteção da criança e do adolescente em face
de textos impressos, gravações e imagens por quaisquer meios
divulgados, impróprios a sua respectiva faixa etária, de maneira a
evitar sua exposição a contextos impertinentes de violência, erotismo,
sexualidade, preconceitos ou demais situações que possam afetar em
qualquer nível o seu desenvolvimento emocional, moral e cultural.

Conquanto seja louvável o objetivo que anima a proposição,
entendemos que, da perspectiva jurídico-constitucional, esta esbarra
em óbice de natureza insanável. Com efeito, dispõe o art. 220 da
Constituição da República que compete à lei federal “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.” A
matéria encontra-se disciplinada no art. 74 e seguintes do Estatuto da
Criança e do Adolescente, bem como por meio da Portaria nº 1.100,
de 14/7/2006, do Ministério da Justiça.

Considerando que as publicações impressas visam à diversão de
seu público, sobretudo quando esse é composto por crianças e
adolescentes, verifica-se que a matéria deve ser disciplinada por lei
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federal. Especificamente sobre as publicações impressas, a matéria
encontra-se disciplinada no art. 78 e seguintes do Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Ainda que se admita a possibilidade de o Estado Federado legislar
sobre a matéria, proposição de autoria de Parlamentar não pode fixar
obrigação para órgãos do Poder Executivo, ainda que não mencione
expressamente esse órgão.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 500/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião
Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 574/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 574/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.741/2004, a requerimento da Comissão de
Participação Popular, tem por objetivo alterar a denominação do
Conselho Estadual de Comunicação Social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/3/2007, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 574/2007 pretende alterar a denominação do

Conselho Estadual de Comunicação Social, integrante da área de
competência da Secretaria de Estado de Governo, para Colegiado de
Comunicação Social. Teve sua origem no Projeto de Lei nº
1.741/2004, decorrente da Proposta de Ação Legislativa nº 6/2003,
apresentada à Comissão de Participação Popular pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, com a finalidade de instituir
o Conselho Estadual de Comunicação Social como órgão auxiliar do
Poder Legislativo.

Inicialmente, é preciso observar que a Constituição do Estado, em
seu art. 230, estabelece que o Conselho Estadual de Comunicação
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Social é órgão auxiliar do Estado no cumprimento dos dispositivos
relacionados com a comunicação social - arts 227, 228 e 229 da
referida Carta.

Com o objetivo de possibilitar que o referido órgão pertencesse à
esfera do Poder Legislativo, em simetria ao disposto no art. 224 da
Constituição da República, que determina sua criação pelo Congresso
Nacional, tramitou, durante a legislatura anterior, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 62/2003, que pretendia alterar a redação do
art. 230 da Constituição do Estado, dispondo expressamente que o
Conselho de Comunicação Social fosse instituído como órgão auxiliar
do Poder Legislativo. Entretanto, essa proposta foi arquivada no final
da legislatura anterior, não obtendo êxito em sua pretensão.

Em decorrência disso, o projeto de lei em análise não encontra
amparo no argumento que norteou sua aprovação por este órgão
colegiado naquela ocasião, qual seja, evitar a identidade de
designações entre dois órgãos diferentes, um pertencente ao Poder
Executivo e outro ao Poder Legislativo.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado reserva, em seu inciso
III, alíneas “f” e “e”, ao Governador do Estado a iniciativa privativada
organização da administração pública e a criação, estruturação e
extinção de suas secretarias e órgãos, e aí se inclui a denominação
dessa estrutura administrativa.

Assim sendo, constatamos que o projeto de lei em tela possui vício
de inconstitucionalidade intransponível e não pode prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 574/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em análise, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 1.768/2004, feito a pedido do Deputado Weliton Prado, fixa
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prazo para que as operadoras de televisão a cabo efetuem a
interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 31/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela foi apreciada na Comissão de Constituição e

Justiça quando do trâmite do Projeto de Lei nº 1.768/2004, arquivado
em virtude do término da legislatura. Este relator acolhe, na íntegra,
os fundamentos constantes no laborioso parecer formulado na
oportunidade, conforme a seguir transcreve-se:

“O projeto de lei em epígrafe cuida de fixar prazo para que as
operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando
solicitada pelo usuário. Determina o prazo máximo de sete dias,
contados do pedido feito pelo cliente, para que a operadora suspenda
a prestação do serviço, podendo ela cobrar pelos dias em que o
serviço foi mantido. O que se pretende com a medida é a instituição
de uma obrigação para as concessionárias dos serviços de TV a cabo,
visando a proteger os usuários de eventuais abusos cometidos por
operadoras, que, mesmo após a solicitação de cancelamento,
prolongam a prestação do serviço e, a pretexto disso, continuam
cobrando a mensalidade.

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, pretende-se
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 a interrupção da
prestação de serviço quando solicitada pelo usuário. Ainda conforme a
informação prestada na citada justificação, a falta, no Estado, de um
prazo para que o serviço seja interrompido vem acarretando a demora
por parte das operadoras no desligamento do serviço e a conseqüente
cobrança pelo período de atraso.

A medida, em que pese ao fato de tratar-se do estabelecimento de
uma norma de proteção e defesa dos usuários do serviço de TV a
cabo, suscita profunda discussão jurídica no que toca à competência
para legislar sobre o tema, uma vez que a sua disciplina produz
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reflexos em duas áreas da ciência jurídica.
A instituição da obrigação pretendida afeta a relação contratual entre

a União - no caso, o poder concedente dos serviços de
telecomunicações - e as concessionárias do serviço de TV a cabo.
Assim sendo, a matéria é regulada conforme prescrito na Constituição
Federal, em seu art. 21, inciso XI, que confere à União a competência
para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão os serviços de telecomunicações, entre os quais o serviço
de TV a cabo. No mesmo sentido, determina que lei disporá sobre a
organização de tais serviços, a criação de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais. Além disso, o inciso IV do art. 22
confere à União a competência privativa para legislar sobre
telecomunicações. Sendo assim, a legislação federal, bem como as
regulamentações expedidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel - e os contratos firmados com as
operadoras é que possuem competência para definir as obrigações
das prestadoras do serviço.

No entanto, não é possível afastar a idéia de que se trata de uma
norma de proteção e defesa do consumidor, uma vez que busca
equilibrar uma relação de consumo entre os usuários do serviço de TV
a cabo e as operadoras. Registre-se que, no tocante à competência
para legislar sobre Direito do Consumidor, a Constituição Federal
prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal. Sendo assim, coube à União editar normas gerais sobre o
assunto, e aos Estados suplementar a legislação federal, nos termos
do art. 24, inciso VIII e § 2º, da Constituição da República.

Entendemos que a matéria relaciona-se muito mais a Direito do
Consumidor do que a qualquer outra área da ciência jurídica. É que
este tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade
de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de
consumo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
Federal nº 8.078, de 1990) considera consumidor toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final e serviço qualquer atividade oferecida no mercado de consumo,
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mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista. Ademais, em seu art. 6º, o referido Código estabelece os
direitos básicos do consumidor, entre os quais a proteção contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de
produtos e serviços (inciso IV) e a adequada e eficaz prestação dos
serviços públicos em geral (inciso X).

Ressalte-se que a União, com base em sua competência
constitucional para legislar sobre telecomunicações, editou a Lei nº
9.472, de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, bem como sobre a criação do órgão regulador, a
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. Além disso, a Lei
Federal nº 8.977, de 1995, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo,
estabelece os objetivos, as definições e as competências para tratar
da matéria, as regras sobre a instalação e a operação dos serviços e
sobre os direitos e os deveres do concessionário e do usuário, entre
outros temas. No que concerne aos direitos dos usuários, tais leis não
tratam a matéria com profundidade, estabelecendo, apenas, normas
técnicas atinentes à prestação dos serviços. Não há, portanto, lei
federal que regulamente prazos e condições para o cancelamento dos
serviços. Entendemos que a falta dessa previsão se deve justamente
ao fato de tal norma estar muito mais ligada ao direito do consumidor
do que à disciplina dos serviços de telecomunicações. Acrescentamos
que esta é a conclusão que figura na nota técnica elaborada nesta
Casa pela consultora Daniela Sader Cabral Magalhães, ressaltando,
por fim, que esse é, também, o entendimento deste relator”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 615/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gustavo Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Gilberto
Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 635/2007
Comissão de Saúde

Relatório
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O Projeto de Lei nº 635/2007, dos Deputados Weliton Prado e
Vanderlei Jangrossi, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei
nº 2.746/2005, institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes nas
boates e casas noturnas alertando sobre os riscos do uso de drogas.

Remetida a matéria à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora a proposição vem 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 em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de boates e casas

noturnas afixarem, em local visível, cartazes alertando sobre riscos
decorrentes do uso de drogas e prevê, no art. 2º, multa no caso de
descumprimento desse comando.

O uso de drogas - lícitas e ilícitas - é considerado, na atualidade, um
sério problema de saúde pública, tendo-se em vista seus efeitos
negativos, como o aumento dos índices de acidentes de trabalho, de
acidentes de trânsito, de violência urbana e de morte prematura, o
que, conseqüentemente, acarreta um aumento dos gastos em saúde,
além de prejuízos à economia pela redução da produtividade dos
trabalhadores.

O governo federal instituiu, por meio da Lei nº 11.343, de 2006, o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad -,
responsável pela articulação, integração, organização e coordenação
das atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido de
drogas. O art. 2º da mencionada norma define os objetivos do Sisnad,
entre eles o de promover a integração entre as políticas de prevenção
do uso indevido de drogas.

O Decreto nº 5.912, de 2006, que regulamenta a Lei nº 11.343,
estabelece que integram o Sisnad o Conselho Nacional Antidrogas -
Conad -, e a Secretaria Nacional Antidrogas - Senad, além de outros
órgãos. O Conad é o órgão superior do Sistema e uma de suas
competências é acompanhar e atualizar a política nacional sobre
drogas. Essa organização do Sisnad assegura a orientação central
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das atividades, bem como a descentralização de sua execução, a ser
feita nas esferas federal, distrital, estadual e municipal.

O Sisnad dispõe, ainda, do Observatório Brasileiro de Informações –
Obid –, banco de dados nacional que gerencia uma rede de
conhecimento sobre o uso indevido de drogas e compartilha
informações com outras instituições, nacionais e estrangeiras, bem
como com a sociedade civil.

Em 2005, o Conad aprovou a nova Política Nacional sobre Drogas,
que contém, entre seus pressupostos, a prevenção do uso indevido de
drogas, por ser essa medida a intervenção mais eficaz e de menor
custo para a sociedade. O problema do uso indevido de drogas, de
dimensões nacionais e internacionais, exige ação conjunta dos três
níveis de governo, além da comunidade, da família e das
organizações da sociedade civil.

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. Diante
desse panorama, medidas de prevenção são de extrema importância,
razão pela qual consideramos o projeto meritório.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
teve o fim de aprimorar o projeto, com o que concordamos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

635/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.847/2004, feito a pedido do Deputado Sargento Rodrigues,
estabelece normas de segurança para carga e descarga de valores
em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 10/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece normas de segurança para

carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros. A
proposição determina que a realização de carga e descarga seja feita
em local apropriado, no interior da instituição, vedando a sua
realização em via pública. Além disso, o projeto define prazo para que
as instituições financeiras possam adequar-se à disposição e
estabelece penalidades a serem aplicadas àqueles que infringirem
suas disposições. A proposição fixa, ainda, competência para o
Secretário de Estado de Defesa Social e para as Polícias Civil e
Militar.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria,
entendemos que ela se insere no âmbito da segurança pública,
podendo, pois, o Estado membro sobre ela dispor. Segundo consta no
art. 144 da Carta Federal, a segurança pública é um dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Cabe ao Estado federado adotar os mecanismos
necessários para que a população e o patrimônio público e o particular
sejam resguardados da melhor forma, e não apenas disciplinar, por
via de lei, as atividades das corporações responsáveis pela segurança
pública, como é o caso das Polícias Civil e Militar. Ademais, conforme
preconizam o “caput” e o § 1º do art. 25 da Constituição Federal, o
Estado membro se organiza e se rege pela Constituição e pelas leis
que adotar, sendo-lhe reservadas as competências que não lhe sejam
vedadas,.
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A Constituição mineira, no inciso V do seu art. 2º, coloca entre os
objetivos prioritários do Estado a criação de condições para a
segurança e a ordem públicas. O projeto em análise, ao disciplinar a
carga e descarga de valores em estabelecimentos bancários, por meio
de preceito de ordem legal, busca a consecução desse objetivo.

As instituições financeiras vêm questionando a competência dos
Estados e Municípios para legislar sobre a atividade bancária, em
reiteradas oportunidades, com o argumento de que as normas
relativas ao sistema financeiro nacional devem ser editadas
exclusivamente pela União. A referida tese, no entanto, não tem
conseguido abrigo no Poder Judiciário, que tem reconhecido a
competência privativa da União apenas para editar normas que digam
respeito ao sistema financeiro nacional, diferentemente, pois, das
regras de funcionamento e segurança dos estabelecimentos
bancários. O egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se neste
sentido, conforme o acórdão que se segue:

“Constitucional e tributário - Estabelecimentos bancários -
Equipamentos de segurança - Confronto de lei estadual com federal -
Inocorrência - Legislação concorrente - Precedentes.

1. É cabível recurso especial para resolver conflito entre lei local e lei
federal, sem que haja necessidade de declarar, ou não, a sua
constitucionalidade.

2. A Lei Paulista nº 11.571/96 não se confronta com a Lei Federal nº
7.102/83, visto que aquela regulamentou matéria afeta à sua
competência e de estrito interesse estadual.

3. Inexiste ilegalidade do Estado ou do Município na exigência de
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à
instalação de equipamentos de segurança, visto que não há
interferência com as leis federais que regulam as instituições
financeiras.

4. Não há invasão de competência, por ser esta concorrente, tendo
em vista que não se está alterando matéria relativa ao sistema
financeiro, mas, sim, dispondo sobre questão de segurança pública,
consoante autorização constitucional (art. 34, III, e 144, da CF/88.).

5. Precedentes das egrégias 1ª e 2ª turmas desta Corte Superior
(RESP 400728 - Relator: Ministro José Delgado, DJ 13/05/2002, p
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170)”.
No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,

não há norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à segurança pública. Todavia, consideramos necessária a
supressão dos § 1º e 2º do art. 4º do projeto, que prevêem
competências específicas para órgãos vinculados ao Poder Executivo,
especificamente para a Secretaria de Estado de Defesa Social e para
as Polícias Civil e Militar. A definição das atribuições dos órgãos
integrantes da administração pública é matéria que se insere, por sua
natureza, na esfera de iniciativa privativa do Governador do Estado,
nos termos do art. 66, III, “e”, da Carta mineira. Nesse aspecto, o
projeto incorre em vício formal de iniciativa. Para tanto, apresentamos,
ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que propõe nova redação ao
art. 4º do projeto.

Faz-se, ainda, necessária a supressão do art. 5º do projeto, que
prevê o prazo de noventa dias para que o Poder Executivo
regulamente a matéria. Ocorre que já é competência do Governador
do Estado a expedição de decretos e de regulamentos para a fiel
execução das leis, conforme determina o inciso VII do art. 90 da
Constituição mineira.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 700/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
O art. 4º passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único,

ficando suprimidos os seus § 1º e 2º:
“Art. 4º - ( ... )
Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de

transporte de valores autuadas poderão recorrer administrativamente
ao órgão competente no prazo de quinze dias contados da data da
autuação.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 5º .
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo
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Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 249/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 249/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública o Movimento de
Mulheres de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 249/2007
Declara de utilidade pública a entidade Movimento de Mulheres de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento de

Mulheres de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Rosângela

Reis - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 253/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 253/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação dos
Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de
Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 253/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores do Vale

do Aço - Corvaço -, com sede no Município de Ipatinga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Mauri

Torres - Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 306/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 306/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que dá nova denominação à Escola Estadual de Pasto do Governo,
localizada no Município de Teófilo Otôni, 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° 306/2007
Dá nova denominação à Escola Estadual de Pasto do Governo,

localizada no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Gera ldo Ottoni Porto

a Escola Estadual de Pasto do Governo, situada no Povoado de Pasto
do Governo, no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 395/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 395/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação Regional Pró-
Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto - Arprodic -,
com sede no Município de Diamantina, foi aprovado em turno único,
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na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 395/2007
Declara de utilidade pública a Associação Regional Pró-

Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto - Arprodic -,
com sede no Município de Diamantina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional

Pró-Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto -
Arprodic -, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 403/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 403/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública o Instituto Educacional
Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa, 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° 403/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Pangea, com

sede no Município de Matias Barbosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Educacional

Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 406/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 406/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública o Grupo do Amor Exigente
de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio Pomba, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 406/2007
Declara de utilidade pública o Grupo do Amor Exigente de Rio

Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po do Amor

Exigente de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio
Pomba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 407/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 407/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação Calor
Humano, com sede no Município de Rio Pomba, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 407/2007
Declara de utilidade pública a Associação Calor Humano, com sede

no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Calor

Humano, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 449/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 449/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Genaro, que declara de utilidade pública a Associação Casa da
Verdade, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 449/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Verdade, com

sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa da

Verdade, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 461/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 461/2007, de autoria do Deputad o André

Quintão, que declara de utilidade pública o Instituto Pauline Reichstul
de Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do Meio
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Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 461/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Pauline Reichstul de

Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do Meio
Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Pauline

Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do
Meio Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 559/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 559/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do
Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob -, com sede no Município
de Ouro Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 559/2007
Declara de utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do

Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob -, com sede no Município
de Ouro Branco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação pelo
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Cumprimento do Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob -, com
sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gilberto

Abramo - Mauri Torres.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nº 28/2007 - Projeto de Lei Complementar nº 23/2007 -
Projetos de Lei nºs 1.174 a 1.181/2007 - Requerimentos nºs 595 a
618/2007 - Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública e dos Deputados Doutor Viana (2), Gilberto
Abramo, Weliton Prado, Eros Biondini, Domingos Sávio e outros,
Roberto Carvalho e outros, Fábio Avelar e outros e Antônio Júlio -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Saúde, de Educação, de Segurança Pública e de Fiscalização
Financeira e do Deputado  Dalmo  Ribeiro Silva - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André
Quintão, João Leite, Getúlio Neiva, Antônio Carlos Arantes e Carlos
Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Decisão da Presidência -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana,
Gilberto Abramo, Weliton Prado, Eros Biondini, Domingos Sávio e
outros, Roberto Carvalho e outros e Fábio Avelar e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 8 e 123/2007; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública e dos Deputados Doutor
Viana e Antônio Júlio; aprovação - Questão de ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
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Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter  Tosta -  Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº
482/2007, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente
da Associação Mineira de Municípios, agradecendo a presença e a
participação do Presidente desta Casa no 24º Congresso Mineiro de
Municípios.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
agradecendo a manifestação de aplauso pelos 199 anos de fundação
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da instituição, solicitada pelo Deputado Doutor Viana, por meio do
Requerimento nº 343/2007.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 122/2007, do
Deputado Padre João.

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo (2),
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 334/2007/SGM e ao
Requerimento nº 61/2007, do Deputado Célio Moreira.

Do Sr. José Henrique Portugal, Vereador à Câmara Municipal de
Três Pontas, solicitando apoio para a implantação de porto seco
nessa cidade. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, notificando a liberação dos recursos referentes ao
Convênio nº 20/2005. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas a pedido da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº
848/2007/SGM. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais, informando que os Defensores
Públicos decidiram suspender temporariamente a greve e solicitando
que os parlamentares envidem esforços para sensibilizar o governo do
Estado no que diz respeito à situação desses servidores.(- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Pompílio de Lourdes Canavez, Presidente da Associação dos
Municípios do Lago de Furnas, encaminhando exemplar do
“Diagnóstico de Saneamento Ambiental dos 52 Municípios no Entorno
do Reservatório de Furnas”.

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:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/2007

Dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Inclua-se no art. 21 da Constituição do Estado de Minas

Gerais o seguinte parágrafo:
“Art. 21 - (...)
§ 5° - O aprovado em concurso público tem direito à  nomeação para

o cargo respectivo dentro do número de vagas e no prazo de validade
do concurso apontados no edital.”.

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

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento - Ademir Lucas - Inácio Franco - Antônio Júlio -

Domingos Sávio - Fábio Avelar - Zé Maia - Agostinho Patrús Filho -
Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues - Jayro Lessa - Deiró
Marra - Irani Barbosa - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Sebastião Helvécio - Rosângela Reis - Gustavo Corrêa -
Gilberto Abramo - Rêmolo Aloise - João Leite - Ana Maria Resende -
Getúlio Neiva - Antônio Genaro - Doutor Rinaldo - Délio Malheiros -
Alencar da Silveira Jr. - Vanderlei Miranda - Tiago Ulisses.

Justificação: A publicação de edital de abertura de concurso público
gera grande expectativa para os que por ele se interessam. Fixado o
número de vagas, estabelece-se para os classificados a esperança de
ser chamados, nomeados e empossados.

A Constituição do Estado, em seu art. 21, fixa o prazo de validade
dos concursos públicos em até dois anos, prorrogável, uma vez, por
igual período; contudo a própria Constituição não assegura nenhuma
obrigação do poder público de proceder à nomeação dos aprovados,
consoante o número de vagas fixadas no edital.

Administradores públicos, não raro, usam do instituto do concurso
público como fonte arrecadadora de recursos, e outros ainda dele se
utilizam como moeda de barganha eleitoral. É quando observamos
concurso aberto com um número de vagas bem superior ao realmente
existente.

Essa emenda pretende coibir o uso abusivo da utilização de
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concursos públicos por autoridades que teimam em descumprir o
preceito da eficiência, consagrado pela Constituição da República.

Assim sendo, justifica-se plenamente esta proposta de emenda à
Constituição, cujo objetivo é o de fazer com que o Estado abra
concurso somente com o número de vagas que corresponda à
realidade. Dessa maneira, já não teremos o Estado como indutor de
falsa expectativa no cidadão que se apresentar para o concurso nem
concurso sendo realizado como fonte de recursos para o caixa do
Tesouro.

Por outro lado, ressalte-se, o dispositivo que se pretende incluir na
Constituição do Estado não tem o condão de impedir ao administrador
público o uso de seu poder discricionário. Feito o concurso, a
autoridade por ele responsável nomeará, quando quiser, dentro do
prazo estabelecido em lei. Seu poder discricionário continuará
totalmente preservado. O que se exigirá do administrador público - e,
na verdade, quem o exige é o princípio constitucional da eficiência - é
que ele, ao convocar concurso, discrimine o número de vagas dentro
da realidade, e, dessa maneira, já não teremos de conviver com
concursos cujo número de vagas é superestimado.

Ressalte-se que a proposta em exame já se constitui entendimento
pacífico do Supremo Tribunal Federal. Sua inclusão no texto
constitucional vem, a rigor, acolher e dar publicidade - afinal, poucos
têm acesso às decisões da mais alta Corte do País - e concretude ao
princípio da eficiência.

Por dever de justiça, esclarecemos que esta proposta nasceu a
partir de emenda análoga apresentada pelo ex-Deputado Sebastião
Navarro Vieira.

Pelas razões aduzidas, esperamos o apoio do Plenário a essa justa
causa.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2007
Define regras para o investimento em segurança por parte do

governo do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a limitação de empenho e de movimentação
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financeira referentes às despesas previstas nos programas de
segurança pública, salvo se aprovada pelo Poder Legislativo
solicitação, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, para o
contigenciamento, total ou parcial, de dotação.

§ 1º - A solicitação de que trata do “caput” deste artigo somente
poderá ser formulada dentro do prazo estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e será acompanhada de pormenorizada
justificativa das razões de natureza técnica, econômico-financeira,
operacional ou jurídica, que impossibilitem a execução.

§ 2º - A solicitação poderá, ainda, ser formulada a qualquer tempo,
nas situações que afetem negativamente a arrecadação da receita, de
calamidade pública de grandes proporções.

§ 3º - Em qualquer das hipóteses, as solicitações tramitarão na
Assembléia Legislativa em regime de urgência.

§ 4º - A não-execução de programação orçamentária, nas condições
previstas neste artigo, implica crime responsabilidade.

Art. 2º - O Poder Executivo deverá encaminhar trimestralmente à
Assembléia Legislativa demonstrativo da execução das despesas em
segurança pública.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição em causa, tendo por base o art. 159, II,

da Constituição do Estado, visa a garantir o investimento público em
segurança.

Sendo injustificável o contingenciamento de verbas orçamentárias
na área de segurança pública, diante da necessidade inconteste de
aparelhamento das policias estaduais, valorização remuneratória das
carreiras dos integrantes dos órgãos e instituições que compõem o
Sistema de Defesa Social, capacitação e treinamento contínuo dos
servidores.

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, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
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192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.174/2007

Cria o Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino Superior, institui o
crédito educativo estadual e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino

Superior, com o objetivo de viabilizar o acesso e a permanência, em
cursos de nível superior, a estudantes aptos a matricular-se em cursos
de graduação, no Estado.

Parágrafo único - O prazo de vigência do Fundo é de vinte anos,
contados da data de sua efetiva instalação.

Art. 2º - Constituem receitas do Fundo:
I - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos

adicionais;
II - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades

públicas;
III - doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados;
IV - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos

referentes às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo
Poder Executivo no Programa de Concursos de Prognósticos do
Estado;

V - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

VI - outros recursos.
Art. 3º - O agente financeiro do Fundo é o Banco de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG.
§ 1º - A remuneração do agente financeiro não poderá exceder de

0,5% (meio ponto percentual) da receita anual do Fundo.
§ 2º - O percentual máximo do Fundo a ser destinado às despesas

administrativas será definido a cada ano pelo Poder Executivo.
§ 3º - É vedada a utilização de recursos do Fundo para remuneração

de pessoal e encargos sociais.
Art. 4º - O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, à qual compete:
I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que

orientarão as aplicações do Fundo;
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II - selecionar as entidades cujos alunos serão beneficiados com
recursos do Fundo, nos termos do regulamento;

III - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis pela
execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, a
elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual, bem como em suas
alterações;

IV - prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento de
comissões tripartites a que se refere o art. 8º;

V - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, aos critérios de
alocação e de uso dos recursos do Fundo.

Art. 5º - Compõem o grupo Coordenador do Fundo representantes
dos seguintes órgãos e entidades:

I - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e Ensino Superior;

II - um representante da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
V - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas Gerais;
VI - um representante da União Estadual dos Estudantes de Minas

Gerais - UEE-MG
Art. 6º - O Fundo tem por finalidade o financiamento do Crédito

Educativo Estadual, que será concedido ao beneficiário que atender
aos seguintes critérios:

I - Estar matriculado ou apto a matricular-se em curso de graduação
universitária, no Estado;

II - comprovar, nos termos do regulamento, insuficiência de renda,
pessoal ou familiar, para o custeio de despesas com matrícula,
mensalidade e aquisição de material didático;

III - parecer favorável da Comissão Tripartite a que se refere o Art.
8º.

Art. 7º - A concessão será semestral e será renovada
automaticamente, salvo se verificadas as seguintes condições:
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I - reprovação do beneficiário;
II - interrupção do curso pelo beneficiário;
III - comprovação da perda de quaisquer das condições previstas no

art. 4º desta lei;
IV - parecer contrário da comissão tripartite a que se refere o art. 8º.
Art. 8º - Cada entidade de ensino superior, assim entendidas as

faculdades isoladas, centros universitários e universidades, para os
fins a que dispõe esta lei, instituirá comissão tripartite para os fins de
avaliação de concessão e renovação do financiamento com recursos
do Fundo, com a seguinte constituição mínima:

I - um representante dos alunos, eleito entre os seus pares;
I - um representante da direção da unidade;
I - um representante do órgão gestor.
§ 1º - Em qualquer composição, será assegurada a participação de,

no mínimo, 1/3 (um terço) para cada segmento.
§ 2º - O funcionamento da comissão será definido em regimento

interno próprio, por ela estabelecido e sujeito à homologação do órgão
gestor.

Art. 9º - A concessão do benefício previsto no art. 7º observará as
seguintes condições mínimas:

I - valor a ser concedido correspondente a, no máximo, 50%
(cinqüenta por cento) do valor da mensalidade;

II - reajuste monetário a ser definido pelo agente financeiro;
III - prazo de carência de até vinte e quatro meses, a contar da data

da conclusão do curso;
IV - pagamento do saldo devedor financiado em prazo não superior

ao tempo de utilização do benefício;
Parágrafo único - É vedada a exigência de fiança nas operações de

que trata esta lei.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias

após a sua publicação.
Art. 11- Esta lei entrará em vigor no exercício financeiro seguinte ao

da sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Bancada do PMDB
Justificação: A exemplo do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior -
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FIES -, criado pelo Governo Federal em 1999, visando financiar
cursos de graduação e ampliar as condições de acesso à educação
de nível superior, apresentamos nossa proposta no âmbito do Estado
de Minas Gerais.

Sugerimos uma nova política de expansão da oferta de nível
superior por meio da implantação do Fundo Estadual de Incentivo ao
Ensino Superior, cientes de que estaremos diretamente contribuindo
para o aumento da ascensão social de milhares de pessoas, bem
como para o incremento da competitividade na economia mineira e
nacional.

Seja para instituições públicas, seja do setor privado, o Fundo
apresenta o desafio da criação de mecanismos para a concessão de
financiamento temporário para os estudantes no custeio das
mensalidades em instituições de ensino superior não gratuitas.

Com o envolvimento de representantes dos segmentos das Pastas
da Educação, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Fazenda, do
BDMG e da UEE, o Fundo terá a sustentação necessária para o seu
crescimento como instrumento efetivo de inserção de mais alunos nas
instituições estaduais.

Esclareça-se, por oportuno, que a matéria de que trata a proposição
não está relacionada no art. 66, III, da Constituição do Estado, que
estabelece o rol daquelas que são de iniciativa privativa do
Governador, sendo, portanto, passível de iniciativa do parlamento.

Afirme-se também que todos os requisitos previstos na Lei
Complementar nº 27, de 18/1/93, encontram-se satisfeitos, em
especial quanto ao aspecto formal da proposição.

Ponderadas essas situações, nós, Deputados que compomos a
Bancada do PMDB nesta Casa Legislativa, solicitamos aos nobres
colegas parlamentares o acolhimento do nosso projeto, somando
forças na luta pela conscientização da importância da educação com
vistas ao progresso contínuo da sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimentos
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sem identificação de paternidade à Defensoria Pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado

ficam obrigados a remeter, mensalmente, ao núcleo da Defensoria
Pública existente em sua circunscrição relação por escrito dos
registros de nascimento, lavrados em seus cartórios, em que não
conste a identificação de paternidade.

§ 1º - A relação deve conter todos os dados informados no ato do
registro de nascimento, inclusive o endereço da mãe do recém-
nascido, seu número de telefone, caso o possua, e o nome e o
endereço do suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora na
ocasião da lavratura do registro.

§ 2º - Será informado, na lavratura de tais registros, que as genitoras
têm, além do direito de indicação do suposto pai, na forma do disposto
no art. 2º da Lei Federal nº 8.560, de 1992, o direito de propor em
nome da criança a competente ação de investigação de paternidade,
visando à inclusão do nome do pai no registro civil de nascimento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto tem como objetivo fazer com que a

Defensoria Pública do Estado seja cientificada em relação aos casos
de crianças registradas sem o nome do pai, para que, dentro de suas
atribuições institucionais, possa aquele órgão interpor as competentes
ações de investigação de paternidade em favor das crianças.

A Constituição Federal, no art. 229, consagra o princípio da
paternidade responsável, tendo os pais o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, sendo que toda criança ou adolescente tem
direito a ser criado e educado no seio de sua família (Lei Federal nº
8.069, de 1990, art. 19). O reconhecimento do estado de filiação é
direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem nenhuma restrição,
conforme o art. 27 da mesma lei.

Nesse contexto, é direito de toda criança ou adolescente que a
paternidade conste de seu registro de nascimento. O reconhecimento
de paternidade geralmente é feito no ato de registro, mas pode ser
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realizado a qualquer tempo, seja por escritura pública, instrumento
particular ou manifestação direta e expressa perante um Juiz. Pode
ainda ocorrer judicialmente, em ação de investigação de paternidade.

Muitas vezes a mãe resiste, por motivo de foro íntimo, à indicação
do pai. Todavia, o direito à paternidade é da criança ou adolescente,
não podendo a mãe decidir a seu exclusivo critério quanto ao
exercício dessa faculdade legal. Aliás, é importante para a criança ter
em seu registro de nascimento o nome do pai, já que poderá
eventualmente fazer valer o dever de assistência material por parte do
pai, especialmente se um dia sua mãe vier a faltar.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- 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 1.176/2007
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

de Itanhandu, com sede no Município de Itanhandu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Escola de Samba de Itanhandu, com sede no Município de Itanhandu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba de Itanhandu

foi fundado em 14/7/2007. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
de caráter social, recreativo, cívico, cultural e de incentivo artístico.
Seu trabalho atinge todas as camadas sociais, principalmente as mais
carentes.

Além do desfile de Carnaval anual, o Grêmio realiza jogos esportivos
de inverno, festas juninas, bailes, além de incentivar a dança e
diversos outros eventos de confraternização social.

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
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inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.177/2007
Institui o Dia da Liberdade em Minas Gerais, a ser comemorado,

anualmente, em 12 de novembro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Liberdade no Estado de Minas

Gerais, a ser celebrado, anualmente, no dia 12 de novembro, com a
transferência simbólica da capital mineira para São João del-Rei.

Art. 2º - O Poder Executivo promoverá, na data, eventos alusivos ao
tema, compreendendo encontros e manifestações públicas, palestras,
debates e outras formas congêneres que tenham o mesmo objetivo,
em especial no Município de São João del-Rei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Domingos Sávio.
Justificação: A liberdade, entendida como direito natural assegurado

a todos os indivíduos, é a faculdade de que se dispõe para decidir ou
agir segundo a própria determinação, conforme os limites impostos
por normas do direito.

Essa liberdade individual, tão abrangente em sua conceituação,
alcança significados múltiplos nos variados ramos do pensamento e
da atividade humana. Daí podermos aplicar o termo liberdade no
campo da filosofia, com o sentido de direito a postular uma moral ou
crítica, recorrendo à aplicação da faculdade racional para avaliar e
adotar o comportamento mais apropriado à sua condição. Na acepção
política, liberdade é comumente entendida como o direito de contestar
a autoridade ilimitada, e a arena pública é aquela em que o cidadão -
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racional e livre - defende seus interesses e sua liberdade e nada mais.
Embora o conceito de liberdade se estenda a outros campos da

atividade humana - como, por exemplo, o econômico e o social -, em
todos os casos sempre teremos a noção de resistência à injustiça e à
opressão. Eis o significado que pretendemos atribuir à palavra
liberdade, quando a utilizamos no projeto de lei em causa. Fica
evidente que este tem o propósito de infundir, em cada membro da
sociedade, o ideal de liberdade, na mais ampla acepção, convidando-
o a refletir e, se necessário, a agir - na qualidade de cidadão -,
objetivando defender um Estado verdadeiramente democrático.

Para esse fim, é oportuno que a data comemorativa tenha relação
com alguma figura eminente no contexto histórico de Minas Gerais, na
luta contra a opressão. Foi escolhido o Alferes Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, que encarna, como nenhum outro, o espírito de
anseio pela liberdade. Cabe esclarecer que a data de 12 de novembro
é alusiva ao batismo desse personagem, ocorrido em 1746, no
Município de São João del-Rei. Entende-se, pois, o destaque dado, no
projeto de lei, às comemorações a se realizarem nessa localidade.

Ao apresentarmos esta proposta, estamos certos de que estamos
contribuindo para estimular o exercício da cidadania, ao mesmo tempo
que prestamos justa e merecida homenagem a Tiradentes,
reafirmando o fato de que São João del-Rei também foi palco de
movimentos libertários pela conquista da independência nacional.

Confiamos no indispensável apoio dos nobres colegas à aprovação
desta iniciativa.

- 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 1.178/2007
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de

estimular o apoio a projetos de assistência social no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal para as

pessoas jurídicas que apóiem financeiramente a realização de projeto
de assistência social no Estado.

Parágrafo único - Entende-se por projeto de assistência social
aquele empreendido por organização não governamental
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regularmente inscrita no órgão estadual competente que tenha por
objetivo:

I - a proteção da família, de gestantes, de crianças, adolescentes e
idosos;

II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança
alimentar e nutricional sustentável;

III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração
ao mercado de trabalho e da capacitação profissional;

IV - a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que

apóie financeiramente projeto de assistência social;
II - empreendedor o promotor de projeto de assistência social.
Art. 3º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta

lei, o empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

I - estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois
anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter devidamente prestado contas, no órgão apropriado, do último

recurso que tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou

bonificações, nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios a
seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição
congênere, no caso de sua dissolução;

Art. 4º - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apoiar financeiramente projeto de assistência social poderá
deduzir do valor do imposto devido mensalmente até 50% (cinqüenta
por cento) do montante dos recursos aplicados no projeto, na forma e
nos limites estabelecidos por esta lei.

§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder
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3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o
valor total dos recursos dedutíveis.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor.

Art. 5º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, os seguintes percentuais:

I - 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2007;
II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2008;
III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de

2009;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2010 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto de

assistência social aprovado deverá aguardar o exercício fiscal
seguinte para receber o incentivo.

Art. 6º - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de 95%
(noventa e cinco por cento) sobre a multa e os juros de mora
incidentes sobre o débito principal, desde que apóie financeiramente
projeto de assistência social e atenda os requisitos estabelecidos
nesta lei.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de
Estado de Fazenda acompanhado de documento que comprove a
aprovação de projeto de assistência social pelo órgão estadual
competente e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento,
deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto, nas
seguintes condições:

I - 80% (oitenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento
de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o
pagamento de tributos estaduais;

II - 20%(vinte por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor ou ao Fundo Estadual de
Assistência Social – Feas –, cuja movimentação ficará a cargo do
órgão estadual competente, na forma e nas condições estabelecidas
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na lei que instituiu o fundo e em regulamento.
§ 2º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste

artigo importa na confissão do débito tributário.
§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em

dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 4º - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de
quitação do débito nas condições especificadas no “caput” deste
artigo.

Art. 7º - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 5º, bem
como o dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art.
7º, será de, no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 8º - É vedado o pagamento de salários ou de remuneração a
entidades de assistência social com recursos provenientes da
aplicação desta lei.

Art. 9º - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto de assistência social deverá ser
previamente aprovado pelo órgão estadual competente, nos termos da
Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996.

§ 1º - Apresentado ao órgão estadual competente, o projeto será
apreciado na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, para
que, se aprovado, a despesa fixada seja prevista na Lei Orçamentária
do ano fiscal subseqüente.

§ 2º - O órgão responsável pela análise dos projetos estabelecerá o
limite máximo de recursos a ser concedido a cada projeto, ouvida a
Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a
aprovação de projeto para as providências cabíveis e a inclusão dos
valores do incentivo na margem de renúncia fiscal a ser estabelecida
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o ano fiscal
subseqüente.

Art. 10 - Os recursos depositados na forma estabelecida no § 1º do
art. 6º terão 20% (vinte por cento) do total aplicados, obrigatoriamente,
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em projetos de assistência social no Estado.
Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a

órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de
qualquer esfera federativa.

Art. 12 - É vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta
lei a projetos em que seja beneficiário o próprio contribuinte
incentivador ou qualquer de seus sócios.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo
estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e
aos cônjuges e companheiros dos sócios.

Art. 13 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
deverá constar, obrigatoriamente, a menção do apoio institucional do
governo do Estado.

Art. 14 - O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente
os benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 6º,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 15 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da assistência social terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 16 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de assistência social.

Art. 17 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a
execução do projeto, apresentar ao órgão estadual competente, nos
termos do inciso X do art. 13 da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996,
a prestação de contas detalhadas, contendo os recursos recebidos e
os valores despendidos, de acordo com as normas vigentes que
disciplinam a matéria.

§ 1º - O órgão estadual competente deverá elaborar parecer sobre a
prestação de contas do empreendedor em, no máximo, quarenta e
cinco dias.

§ 2º - A prestação de contas apresentada pelo empreendedor ficará
sujeita à apreciação da Auditoria-Geral do Estado.
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Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A proposição em epígrafe dispõe sobre a concessão de

incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
de assistência social no Estado, desde que o contribuinte apóie
financeiramente projetos aprovados pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas.

Esta proposição tem como origem o Projeto de Lei nº 2.236/2005 por
mim apresentado na legislatura passada e que recebeu parecer pela
aprovação em todas as comissões em que foi analisado em primeiro
turno. No entanto não logramos sua inclusão na ordem do dia para
apreciação pelo Plenário.

No momento em que se busca cada vez mais o envolvimento do
conjunto da sociedade na criação de uma rede de proteção e
promoção social, esta proposta de incentivo à integração do setor
privado no financiamento desse tipo de atividade se reveste da maior
importância, não apenas pela possibilidade de ampliação dos recursos
a serem aplicados, mas também pela possibilidade de promoção de
maior descentralização e diversificação da ação, permitindo melhor
adaptação à realidade e às necessidades de cada local. Esse é um
aspecto importante a se levar em conta, em se tratando de Minas
Gerais, caracterizado por profundas diferenças regionais.

Considerando a importância de se retomar esta discussão já
incorporando o avanço obtido anteriormente, reapresento esta
proposta na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça no Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº
2.236/2005.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.179/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Rainha da Paz,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Kolping
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Rainha da Paz, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A Comunidade Kolping Rainha da Paz é uma entidade

que tem por finalidade a promoção e a capacitação profissional, bem
como o desenvolvimento de atividades de esporte e cultura, com um
valoroso trabalho de assistência social da comunidade do Distrito de
Justinópolis, Município de Ribeirão das Neves. A associação está em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas, atendendo, desta
forma, os pressupostos legais, de acordo com documentação anexa.

Pelas razões expostas solicito aos nobres pares desta Casa a
aprovação do projeto em tela.

- Publicado, vai o projeto as 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 1.180/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Vida Nova, com

sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Beneficente

Vida Nova, com sede no Município de Congonhas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
João Leite
Justificação: O Instituto Vida Nova, com sede no Município de

Congonhas, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo
prestar assistência social com apoio a carentes nas áreas de saúde,
educação e esportes, entre outras, com ênfase nas crianças e nos
idosos. Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população, atuando, inclusive, na formação educacional dos
moradores de Congonhas.

Por isso, acreditamos que o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem
sendo realizado. Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a
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aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.181/2007
Regulamenta o art. 258 da Constituição do Estado de Minas Gerais
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com

indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo
esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem
como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou do
mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento
definitivo, por parte das seguintes autoridades e dos seguintes
servidores públicos:

I - Governador do Estado;
II - Vice-Governador do Estado;
III - Secretários de Estado;
IV - membros da Assembléia Legislativa;
V - membros do Tribunal de Contas do Estado;
VI - membros da magistratura estadual;
VII - membros do Ministério Público Estadual;
VIII - todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a

natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da
administração indireta.

§ 1º - A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio
de cada órgão e será assinada pelo declarante.

§ 2º - Os agentes enumerados nos incisos I a VII e os dirigentes de
entidades da administração indireta registrarão a declaração de bens
e rendas no Cartório de Títulos e Documentos e remeterão uma cópia
da declaração ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 3º - O Tribunal de Contas do Estado, de posse dos documentos a
que se refere o § 2º:

I - manterá registro próprio dos bens e das rendas do patrimônio
privado de autoridades públicas;

II - exercerá o controle da legalidade e da legitimidade desses bens
e rendas, com apoio nos sistemas de controle interno de cada Poder;
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III - adotará as providências inerentes às suas atribuições e, se for o
caso, representará ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados;

IV - fornecerá certidões e informações requeridas por qualquer
cidadão, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei.

§ 4º - O resultado da análise da legalidade e legitimidade a que se
refere o inciso II do § 3º será publicado no diário oficial do Estado.

§ 5º - Constará, no procedimento de análise da legalidade e da
legitimidade a que se refere o inciso II do § 3º, parecer do órgão do
Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2º - A declaração a que se refere o art. 1º, excluídos os objetos
e utensílios de uso doméstico de módico valor, constará de relação
pormenorizada dos bens imóveis, móveis, semoventes, títulos ou
valores mobiliários, direitos sobre veículos automotores, embarcações
ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no
exterior, constituam, separadamente, o patrimônio do declarante e de
seus dependentes, na data da declaração.

§ 1º - Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores
de aquisição constantes nos respectivos instrumentos de transferência
de propriedade, com indicação concomitante de seus valores venais.

§ 2º - No caso de inexistência do instrumento de transferência de
propriedade, será dispensada a indicação do valor de aquisição do
bem, facultada a indicação de seu valor venal à época do ato
translativo, ao lado do valor venal atualizado.

§ 3º - O valor de aquisição dos bens existentes no exterior será
mencionado na declaração e expresso na moeda do país em que
estiverem localizados.

§ 4º - Na declaração de bens e rendas também serão consignados
os ônus reais e as obrigações do declarante, os de seus dependentes
inclusive, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido, em cada
período, descriminando-se entre os credores, se for o caso, a
Fazenda Pública, as instituições oficiais de crédito e quaisquer
entidades, públicas ou privadas, no País e no exterior.

§ 5º - Relacionados os bens, os direitos e as obrigações, o
declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período,
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indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventual
acréscimo.

§ 6º - Na declaração de que trata esta lei constará menção a cargos
de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça ou haja
exercido nos últimos dois anos, em empresas privadas ou de setor
público e outras instituições, no País e no exterior.

Art. 3ª - O Tribunal de Contas do Estado poderá:
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos

máximos de remessa de sua cópia;
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da

procedência dos bens e das rendas acrescidos ao patrimônio no
péríodo relativo à declaração.

Art. 4º - A não-apresentação da declaração a que se refere o art. 1º,
por ocasião da posse, implicará a não-realização desse ato ou a sua
nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial.

Parágrafo único - A não-apresentação da declaração, nas outras
hipóteses, constitui infração administrativa punida pelo Tribunal de
Contas do Estado com multa de 10% (dez por cento) sobre os
vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento
da multa de sua responsabilidade pessoal.

Art. 5º - Os administradores ou responsáveis por bens e valores
públicos das administrações direta, indireta e fundacional de qualquer
dos Poderes do Estado, assim como toda pessoa que, por força da lei,
estiver sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado,
são obrigados a juntar à documentação correspondente cópia da
declaração de rendimentos e de bens relativa ao período base da
gestão, entregue à repartição competente, de conformidade com a
legislação do Imposto sobre a Renda.

§ 1º - O Tribunal de Contas do Estado considerará como não
recebida a documentação que for entregue em desacordo com o
previsto neste artigo.

§ 2º - O Tribunal de Contas do Estado poderá utilizar as declarações
de rendimentos e de bens recebidas nos termos deste artigo, para
proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao
exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades
declarados.
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Art. 6º - O dever do sigilo imposto aos servidores da Fazenda
Pública sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de
terceiros, que cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício,
estende-se aos do Tribunal de Contas do Estado que, em
cumprimento das disposições desta lei, se encontrem em idêntica
situação.

Art. 7º - Os ocupantes de cargos, empregos ou funções na data de
publicação desta lei, mencinados no art. 1º, observado o disposto no
art. 2º, prestarão sua declaração de bens e rendas, bem como
remeterão cópia dela ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo e
nas condições por este fixados.

Art. 8º - Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei Federal nº
8.730, de 10 de novembro de 1993.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei nº 1.515, de 15 de dezembro de 1956, a Lei nº 10.048, de 26 de
dezembro de 1989, e a Lei nº 13.164, de 20 de janeiro de 1999.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo

instituir normas com objetivo de garantir a probidade na administração
pública. Estabelece de maneira detalhada critérios para a declaração
pública de bens das autoridades que especifica, assim como regras
para a facilitação dos atos fiscalizatórios por parte do Tribunal de
Contas.

Em razão da relevância da matéria, pelo clamor público em prol de
maior transparência dos atos praticados por autoridades e agentes
públicos, o que justifica a necessidade de aprovação da proposta,
contamos com o apoio dos nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 595/2007, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Vereador Dêniston
Diamantino, membro da Câmara Municipal do Município de Matias
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Cardoso, pela realização do documentário “Anunciação”. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 596/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ricardo Santos Bartholo,
fundador da Cooperativa de Produtores de Grãos de Patrocínio -
Coopa 10 - e membro do Conselho de Administração dessa entidade
por ter sido agraciado com a Comenda Antônio Secundino de São
José.

Nº 597/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alberto Duque Portugal,
Secretário de Ciência e Tecnologia, por ter sido agraciado com a
Comenda Antônio Secundino de São José. (- Distribuídos à Comissão
de Política Agropecuária.)

Nº 598/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Divinópolis
pelo transcurso do aniversário de emancipação desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 599/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado apelo à Cemig, com vistas a que o benefício da tarifa
noturna para fins de irrigação seja estendido ao período diurno nos
sábados, domingos e feriados.

Nº 600/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado apelo à Aneel, com vistas a que o benefício da tarifa
noturna para fins de irrigação seja estendido ao período diurno nos
sábados, nos domingos e nos feriados. (- Distribuídos à Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 601/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ausier de Mello
Penholati, Perito Criminal do Instituto de Identificação da Polícia Civil
do Estado, por sua valiosa atuação à frente da chefia da Divisão de
Datiloscopia.

Nº 602/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Dr. Ricardo Rodrigues Faria,
Perito Criminal do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado,
por sua valiosa atuação à frente da Divisão de Datiloscopia. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 603/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Simões,
Presidente da Faemg, pela valorização do trabalho desenvolvido no
meio rural.

Nº 604/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Silas Brasileiro, ex-
Secretário de Agricultura do Estado, por sua indicação à Medalha do
Mérito Rural, na categoria política, a ser concedida pela Faemg. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 605/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja
formulada moção de aplauso à Rádio Tropical de Três Corações Ltda.
pelo transcurso do 60º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 606/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Maria da Fé
pelo transcurso do 95º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 607/2007, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os veneráveis mestres das
lojas maçônicas que menciona, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade da qual fazem parte. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 608/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja formulado apelo ao Contran para
que os gravames que incidem sobre veículos automotores sejam
também registrados em nome do proprietário do bem. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 609/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam seja encaminhado ofício à Sra. Cristina
Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida, com vistas a que seja enviada, em caráter de
urgência, cópia de inteiro teor do procedimento administrativo, das
oitivas e das diligências sobre o desaparecimento do menor Daniel
Almeida da Silva.

Nº 610/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam seja encaminhado ofício ao Sr. Wagner
Pinto de Souza, Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida,
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com vistas a que seja enviada, em caráter de urgência, cópia de
inteiro teor do procedimento administrativo de investigação, das oitivas
e das diligências sobre suposta prática de homicídio envolvendo o
menor desaparecido Daniel Almeida da Silva.

Nº 611/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam seja encaminhado ofício ao Sr. Afrânio
Lúcio Vasconcelos, Delegado Seccional de Sabará, com vistas a que
seja enviada, em caráter de urgência, cópia do laudo cadavérico,
instruído com fotografias, do menor Daniel Almeida da Silva; cópia do
laudo do local onde foi encontrado o corpo, instruído com fotografias;
e cópia de inteiro teor do inquérito, incluindo-se oitivas e diligências,
em que figura como vítima essa criança.

Nº 612/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que pleiteiam seja encaminhado ofício à direção do
Detran solicitando o envio, a esta Comissão, dos estudos técnicos
promovidos por esse órgão para credenciamento de clínicas de
exames médico e psicotécnico . (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 613/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja formulado veemente apelo ao
Governador do Estado com vistas a que não sejam credenciadas
clínicas de exames médico e psicotécnico junto ao Detran sem que se
esgote ampla discussão sobre a questão. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 614/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Comando do 18º Batalhão da PMMG e à
Corregedoria da Polícia Militar do Estado cópia do relatório
endereçado à Ouvidoria de Polícia e pedido de providência com vistas
à apuração de possível abuso de autoridade contra o Sr. Donaldo
Antônio de Castro Pedroso, ocorrido em Contagem, no dia 30/3/2007.

Nº 615/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências
com vistas a que seja agilizada a assinatura do termo de adesão ao
Plano Nacional de Prevenção e Controle da Tortura junto à Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.

Nº 616/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja encaminhado ao Secretário Estadual de Defesa Social pedido de
providência com vistas à interrupção da edificação de um muro, pela
PMMG, em terreno com posse "subjudice", situado na Rua Januária,
50, em Belo Horizonte.

Nº 617/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita sejam encaminhados ofícios a todas as
Câmaras Municipais de Minas Gerais sugerindo a criação de
comissões permanentes de defesa dos contribuintes e dos
consumidores para atuarem em defesa dos interesses dos cidadãos e
consorciarem-se com o Procon Assembléia a fim de estabelecerem
projetos, programas e diretrizes em defesa do consumidor e do
contribuinte.

Nº 618/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado ofício à Secretaria de Educação com vistas à inserção,
no Plano Decenal de Educação do Estado, de um capítulo exclusivo
com diretrizes para implementação da educação ambiental como
agente sociotransformador.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos e de Segurança Pública e dos Deputados Doutor
Viana (2), Gilberto Abramo, Weliton Prado, Eros Biondini, Domingos
Sávio e outros, Roberto Carvalho e outros, Fábio Avelar e outros e
Antônio Júlio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Saúde, de Educação, de Segurança Pública e de
Fiscalização Financeira e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em

Plenário, dos Exmos. Srs. Marco Régis, ex-Deputado e atual Prefeito
de Muzambinho, Cícero Magalhães, Mauro Tapety e Nerinho,
Deputados da Assembléia Legislativa do Piauí, Edilson Gurgel,
Deputado da Assembléia Legislativa do Amazonas, Jabes Busqueti,
Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa de São
Paulo, e do Ten.-Cel. Márcio Antony, Chefe da Casa Militar de
Roraima, dando-lhes boas-vindas.

A Presidência informa ao Plenário que será realizado hoje, a partir
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das 15 horas, no Salão Nobre, encontro de Presidentes de
Assembléias Legislativas, com a presença do Governador Aécio
Neves.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, no dia 18/5/2007,
realizou-se nesta Assembléia uma audiência pública da Comissão de
Participação Popular e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, exatamente no dia em que o Brasil se
mobilizava numa data nacional de combate à exploração e à violência
sexuais cometidas contra crianças e adolescentes em nosso país.
Referimo-nos ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual.
Nessa audiência, infelizmente, percebemos que a exploração sexual
contra crianças e adolescentes é uma chaga ainda aberta no País e
no Estado.

Minas Gerais tem 290 pontos de exploração sexual contra crianças
e adolescentes, principalmente em BRs como a 381, a 040, a 262, a
116, a 267, a 153 e a 146, estas quatro últimas no Sul de Minas.
Portanto, Minas Gerais é o Estado que mais deve enfrentar com vigor
essa questão que nos indigna.

Exploração, violência, comércio e turismo sexuais devem ser
combatidos com vigor e com determinação pela sociedade e pelo
poder público.

Não adianta simplesmente registrar aqui na Assembléia que Minas
Gerais tem 290 pontos de exploração, que são mais de 2 mil casos
acompanhados e denunciados nos últimos anos, assim como não
adianta apresentar aqui esse retrato que envergonha qualquer
sociedade. O importante é tomar medidas que mudem essa situação.

Assim, uma das medidas que gostaria aqui de resgatar diz respeito
a romper com o ciclo da impunidade.

Um dos pontos importantes para combater a exploração sexual é
estimular a denúncia. Já temos números do Disque-Denúncia, bem
como campanhas realizadas pelo conselho estadual nas rodovias. A
própria Assembléia, através da TV Assembléia, participa dessas
campanhas.
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Muitas vezes, ocorre a denúncia, mas há uma morosidade muito
grande para julgar as pessoas que cometem o crime bárbaro de
exploração sexual. Só em Belo Horizonte são 1.248 processos em
tramitação por três, quatro ou cinco anos. Isso ocorre, por não termos
ainda uma vara especializada para julgar crimes cometidos contra
crianças e adolescentes. A pessoa denuncia, o infrator fica sabendo
que foi denunciado, mas não é punido. Muitas vezes ele convive com
a criança. Infelizmente, a violência cometida às vezes é intrafamiliar,
praticada pelo padrasto, pelo tio ou pelo vizinho.

Não podemos admitir. Temos de cobrar a transformação ou a
implantação de uma vara especializada para julgar crimes contra a
criança e o adolescente.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado André
Quintão, o assunto que V. Exa. traz à tribuna desta Casa é de extrema
importância e nos causa uma preocupação muito grande e, sob certo
aspecto, nos causa nojo, principalmente em relação à pedofilia.

A notícia recente daquele casal, por sinal bem-formado, divulgada
pelos meios de comunicação, em que estava envolvida a própria
filhinha de 7 anos - nesta semana, quando ouvia o programa de
finalzinho da tarde da Rádio Itatiaia, o repórter dava a notícia de como
havia acontecido o fato -, é de embrulhar o estômago. Assusta-nos o
fato de que a maioria desses crimes ocorre no ambiente familiar. São
muito comuns casos de pais que violentam filhas e, algumas vezes,
filhos. Mas esse caso causou-nos espécie. É de revirar o estômago a
notícia de que a própria mãe colocava a filha para fazer sexo oral com
ela e nela. É uma coisa humanamente impensável, é impossível
considerar tamanha agressão e tamanha animalidade, pois isso é
próprio dos irracionais.

E se de fato não houver uma ação enérgica e não for criado aparato
de proteção mais rigoroso, como V. Exa. expõe e cobra, a situação
pode ficar ainda mais crítica. Quando pensamos que já vimos de tudo,
vemos e ouvimos notícias como essas. Parabéns a V. Exa., pela
importância do tema.

O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte, Deputado. Sei que
V. Exa., como todos nós, defende políticas de apoio sociofamiliar,
porque não há proteção à criança, sem que haja uma família que a
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acolha de fato. Infelizmente, os dados foram mostrados nessa
audiência. Muitos casos de abuso sexual, grande parte deles ocorre
exatamente no ambiente intrafamiliar.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Também quero
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento. Esta Casa não poderia
furtar-se a abordar um tema tão importante e preocupante quanto
esse. Parabéns pelo seu pronunciamento.

Ao lado de um processo mais ágil da Justiça para julgar os casos, os
processos que aí estão, é interessante que o governo, de modo geral,
faça parte dessa ação. Em Minas temos o Subsecretário João Batista
- aliás, aproveito a oportunidade, em nome do governo de Minas, do
governo Aécio, para render-lhe as homenagens pelo trabalho
fantástico que faz em relação a esse tema. Vejo o seu esforço vindo à
Casa solicitar dos companheiros Deputados, às vezes, uma pequena
emenda. Sabemos que faltam recursos para isso, embora o
Governador tenha priorizado essa questão, mas é importante que
ressaltemos o trabalho de João Batista e do governo de Minas.

Ao lado disso, Deputado André, temos de fazer com que a Justiça
seja mais ágil, principalmente o poder de polícia. Todos sabem, até
mesmo a polícia sabe, dessas BRs que V. Exa. citou, alguns pontos
são conhecidos como de verdadeira exploração sexual infantil. É
necessário que haja participação maior do poder de polícia nesses
locais. Também é necessário que se faça um esforço para dar
ocupação a esses jovens.

Grande parte desses jovens vêm de outras cidades. Por não terem
boa sorte no pequeno Município, vêm para os grandes Municípios e
vão morar na periferia. Devido à falta de emprego, à falta de
assistência à juventude, dispõem-se a vender seu corpo a troco, às
vezes, de um prato de comida, de uma roupa. Essa é uma situação
que machuca muito nosso coração.

Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns ao companheiro João
Batista de Oliveira, ex-Deputado desta Casa, pelo trabalho fantástico
que vem fazendo, para tentar fazer com que Minas saia à frente no
combate verdadeiro à exploração sexual infantil. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Deputado Carlos Pimenta, queria
agradecer-lhe e fazer coro com suas palavras e um registro: o ex-
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Deputado João Batista de Oliveira esteve na audiência, aliás
apresentou importante levantamento, campanhas educativas que têm
sido realizadas. Exatamente com referência a esta questão, gostaria
de dizer que é preciso que haja um trabalho preventivo de apoio
sociofamiliar, de campanhas educativas, de estímulo às denúncias, de
fortalecimento dos serviços de proteção e atenção especiais,
particularmente o Programa Sentinela, que o governo Lula ampliou de
9 para 126 em Minas, precisamos qualificá-lo ainda mais, e esse
aspecto específico da impunidade. Assim, concedo aparte ao
Deputado Eros Biondini, Vice-Presidente da Comissão de Participação
Popular, que esteve presente, representando a frente parlamentar
junto ao Desembargador Orlando Adão, que sempre atendeu a esta
Casa muito bem e que, tenho certeza, vai brindar Minas Gerais com
uma vara especializada para julgar crimes contra crianças e
adolescentes. O que o Deputado Vanderlei Miranda disse é muito
sério. O poder público tem de ser implacável em situações como essa.
Pessoas que cometem crimes sexuais contra crianças e adolescentes
não podem estar em nosso convívio. Para isso existe poder público.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado André Quintão,
parabéns por suas palavras. Somos companheiros na Comissão de
Participação Popular e na Frente Parlamentar em Defesa da Criança e
do Adolescente. Nesse dia nacional do enfrentamento estivemos
juntos na audiência pública. Antes disso, eu o representei, a
Assembléia Legislativa e a Frente Parlamentar em Defesa da Criança
e do Adolescente na concentração realizada na Praça Afonso Arinos,
indo depois ao Tribunal de Justiça, para audiência com o
Desembargador Orlando Adão. Saímos de lá esperançosos.
Declaramos a ele a nossa intenção de acompanhar esse assunto dia
a dia, para que não caia no esquecimento. A partir de agora,
estaremos nos pronunciando todos os dias que tivermos
oportunidade. É importante que tenhamos essa providência. Quero
dizer que estamos juntos em defesa das crianças e dos mais
indefesos, dos que mais precisam. É uma honra ser Vice-Presidente
da Comissão de Participação Popular, da qual V. Exa. é Presidente.
Conte sempre comigo para fazer coro com as suas palavras e lutar
por essa causa. Parabéns.
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O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Companheiro André Quintão,
ouvia aqui atentamente o pronunciamento de V. Exa. e não poderia
deixar de falar da necessidade e da importância mencionada aqui a
respeito da instituição da vara específica da Justiça. Nós, que também
somos do Triângulo, vimos o crime, presenciamos a comoção social
causada em Uberlândia.

Sabemos que a comunidade de Uberlândia jamais aprovou o que
ocorreu, jamais avalizou essa situação, e, acima de tudo,
companheiro André, a oportunidade propiciada por V. Exa. é de suma
importância para travarmos essa discussão. Somos companheiros na
batalha para termos a justiça nesse caminho, uma vez que esse tipo
de crimes tem de ter tratamento específico. Precisamos olhar nossos
menores, nossas crianças, já basta de não termos atenção com elas.
Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Terminando, então, meu
pronunciamento, quero agradecer as manifestações dos Deputados
presentes e dizer que a maior graça que recebi de Deus foi uma filha,
que está com 9 anos. Graças a Deus, é muito bem-formada e acolhida
no seio familiar! Não quero para ninguém o que, às vezes, vemos na
imprensa, na frente parlamentar, por meio de denúncias, e no dia-a-
dia: crianças de 5, 7 ou 8 anos sendo abusadas, exploradas, trocando
seu corpo por um prato de comida. E aquele que abusa, explora,
trafica fica em berço esplêndido, livre, até ameaçando os que o
denunciam. Essa é uma bandeira suprapartidária que exige o
empenho de todos os níveis do governo, sobretudo da sociedade civil,
para pressionar os governos a fazer sua parte. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada Maria Lúcia Mendonça, telespectadores da TV Assembléia,
público presente, temos acompanhado com muita atenção a vida da
cidade de Belo Horizonte e, sempre muito preocupados com as
pessoas, acompanhamos a situação da saúde. Desta tribuna temos
sido a voz dos servidores públicos da Prefeitura e lembramos que
teremos brevemente nesta Casa uma audiência pública justamente
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para discutir a situação que estão vivendo, impedidos de ter sua
representação sindical e de fazer o recolhimento da contribuição para
que o sindicato que os representa possa trabalhar em prol deles. E os
servidores da área da saúde denunciam também o sucateamento
dessa área na cidade.

Agora tivemos acesso aos números do Orçamento Participativo,
assunto de que se faz grande propaganda em Belo Horizonte, e
constatamos que esses números não acompanham nem de longe a
propaganda oficial feita a seu respeito. Existem 208 empreendimentos
aprovados pela população que nem sequer foram iniciados. Temos
obras atrasadas que foram aprovadas em 1996, e a Prefeitura de Belo
Horizonte ainda não as realizou. Portanto, temos uma grande
propaganda nos meios de comunicação, televisão, “outdoors”, mas,
na prática, vemos que essas obras não existem.

Vemos também o que foi investido nesse Orçamento Participativo
durante todos estes anos, e uma conta, bem por alto, não chega a
R$50.000.000,00 por ano. É algo impressionante, se compararmos
com o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte e os gastos
executados. É algo impressionante. A Prefeitura de Belo Horizonte
gastou, no ano de 2006, aproximadamente R$1.000.000.000,00 com a
contratação de serviço terceirizado. A despesa com serviço de
consultorias e outros serviços terceirizados, de pessoas jurídicas, é da
ordem de R$769.000.000,00. E reafirmo que o gasto é com serviço de
terceiros, sem concurso público. Alguns gostam muito de falar no
concurso público, e o item do demonstrativo consolidado da despesa
da Prefeitura de Belo Horizonte traz esse dado impressionante:
R$769.711.165,96 gastos com terceirizados. Com mais locação de
mão-de-obra (R$125.000.000,00), teremos um total aproximadamente
de R$1.000.000.000,00 que a Prefeitura gasta com terceirizados. Só a
SLU, no governo do PSDB, em Belo Horizonte, tinha 20% de
terceirizados. Hoje, 80% do serviço da SLU é de terceirizados. É algo
impressionante o que está ocorrendo. Na Capital, são as empresas
que realizam o trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura, pelos
servidores.

Para sabermos como são gastos esses R$1.000.000.000,00,
aproximadamente, vemos que o dado de um contrato, muito recente,
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apresenta: “Extrato do Contrato de Prestação de Serviços.
Contratante: Município de Belo Horizonte para a Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos. Prestação de serviço de
motorista para a condução de veículos da frota do Município,
perfazendo um total de 115 motoristas. Prazo de 12 meses. Valor:
R$2.666.339,52”. Sabem quanto custa cada motorista para a
Prefeitura de Belo Horizonte? O custo mensal dos motoristas que
foram contratados, terceirizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, é
R$1.932,13.

É impressionante o que tem sido feito com o dinheiro público em
Belo Horizonte. É estarrecedor ver a propaganda desse Orçamento
Participativo e, ao mesmo tempo, a situação das pessoas, que
esperam anos para que as obras sejam realizadas, sem que elas o
sejam. Por quê? Porque o gasto da Prefeitura de Belo Horizonte está
concentrado na contratação de terceirizados. Tivemos, no balanço
orçamentário de 2006, na consolidação geral da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, uma despesa executada da ordem de
R$3.270.000.000,00. E grande parte desses recursos foi para o
pagamento de terceirizados.

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, é
impressionante termos, de alguma forma, essa propaganda. E o OP
Digital, que todos os dias estava na mídia? Não tem execução o tal do
OP Digital. Muita propaganda e nenhuma execução.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
por trazer assunto de grande relevância, especialmente para os belo-
horizontinos. V. Exa. e vários Deputados desta Casa devem ter
observado que ontem tínhamos, no entorno da Assembléia,
praticamente um batalhão de guardas-municipais multando
aleatoriamente os veículos próximos da praça.

Como policial militar, no Batalhão de Trânsito em 1984, 1985 e 1986
tínhamos a missão de fiscalizar o trânsito, e a multa era um
mecanismo para coibir abusos; entretanto, não se trabalhava da forma
voraz com que a Prefeitura de Belo Horizonte, na pessoa de seu
Prefeito, multa com o intuito exclusivo de arrecadar cada vez mais,
como está fazendo com o trânsito de Belo Horizonte. É uma vergonha,
Deputado João Leite. É uma vergonha a forma como o condutor de
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veículo está sendo tratado na Capital mineira.
Já fiz essa denúncia, e V. Exa. me aparteou. Volto a esse assunto,

uma vez que V. Exa. aborda temas relativos a Belo Horizonte com
muita propriedade, para dizer que todos nós, funcionários,
transeuntes, Deputados, ontem, no entorno da Assembléia,
percebemos que havia dezenas de agentes de trânsito da BHTRANS
e da Guarda Municipal multando desenfreadamente os veículos. Não
era um nem dois.

Deputado João Leite, faço esta denúncia, porque parece que o
Prefeito está distante dessa realidade. Ele não tem olhado com o
devido zelo para o trânsito; entretanto, coloca com perfeição e
voracidade sua máquina arrecadadora em Belo Horizonte. Já
denunciei a indústria das multas, implantada em Belo Horizonte pela
BHTRANS, que tem, na figura do Prefeito Fernando Pimentel, seu
chefe e comandante, quando determina que a fiscalização seja feita
dessa forma.

Infelizmente, até hoje a Prefeitura não respondeu ao requerimento
que aprovamos em audiência pública, para que informasse os valores
arrecadados com as multas de Belo Horizonte nos últimos três anos.
Com certeza, o Prefeito não queria passar pelo constrangimento de
ter a arrecadação sendo multiplicada várias vezes pela voracidade de
multar de seus agentes públicos.

Cumprimento V. Exa. e digo que ontem assistimos estarrecidos à
voracidade dos agentes de trânsito do Sr. Pimentel, multando
desenfreadamente o cidadão belo-horizontino. Parabéns por trazer
denúncias sérias e concretas para que o cidadão continue atento e
fiscalizando os atos do Sr. Prefeito de Belo Horizonte.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.
V. Exa. explica a nós por que os guardas-municipais, que foram
criados para dar segurança à população, receberam canetas para
multar. Ora, para pagar essa conta dos companheiros empregados na
Prefeitura de Belo Horizonte, são R$930.000.000,00. É preciso
colocar muito guarda-municipal para multar as pessoas, para que se
possa pagar a conta da Prefeitura de Belo Horizonte.

Está na pauta da Assembléia o projeto da Prefeitura querendo o
terreno. É preciso atenção. É preciso conhecer a realidade. Não
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podemos dar cheque em branco a alguém que usa recursos dessa
maneira.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Gilberto Abramo, que
muito bem representa a Região Metropolitana de Belo Horizonte e
todo o Estado.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado João Leite,
agradeço o aparte. V. Exa. tocou no assunto da doação do terreno do
governo do Estado ao Município de Belo Horizonte. O Governador
realmente teve sensibilidade, ao desejar que os moradores dessa
localidade tivessem a escritura em mão. Então, enviou a esta Casa
uma mensagem para que o imóvel fosse doado à Prefeitura de Belo
Horizonte. Relatamos a matéria; entretanto, sabíamos, na Comissão
de Justiça, que não era o momento oportuno para discuti-la. Havia
outros critérios.

Ao analisar esse projeto, vimos que não houve em momento algum
manifestação da Prefeitura que demonstrasse interesse em que os
moradores que ali estão tivessem suas escrituras.

Quer dizer, como V. Exa. disse, que estamos passando um cheque
em branco. Nada impede que a Prefeitura de Belo Horizonte faça a
desapropriação depois. Por isso requeremos uma audiência pública,
juntamente com V. Exa. e o Deputado Ademir Lucas, para discutir
essa situação. Assim como o Orçamento Participativo não foi
cumprido na sua maioria, não há garantias de que esse também será
cumprido. Se não houve o cumprimento da palavra nem
responsabilidade em assumir seus compromissos no Orçamento
Participativo, também podemos dizer que não haverá
responsabilidade em relação a essas famílias. Amanhã, os jornais
poderão divulgar que a Polícia Militar entrou com força, atendendo a
pedido da Prefeitura de desapropriação, porque as famílias estão lá
ilegalmente. Não queremos isso para esses moradores, pois não têm
a quem recorrer. Essa é minha preocupação. Obrigado.

O Deputado João Leite - V. Exa. toca em um ponto importante e
chama a atenção de toda a Casa para nossa responsabilidade.
Somos favoráveis a que esse imóvel seja repassado para a Prefeitura,
mas precisamos saber quais os critérios que utilizará para que essas
famílias recebam a titulação. É fundamental que façamos a audiência
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pública e que os representantes dessas famílias venham aqui.
Acompanhamos o substitutivo apresentado pelo Deputado Ademir
Lucas, que determina prazo e determina que a Prefeitura de Belo
Horizonte informe ao Estado e à Assembléia Legislativa a respeito da
utilização desse terreno no Bairro Confisco. Queremos fazer essa
solicitação imediatamente, para conhecer a situação dessas famílias,
pois estão acima da própria Prefeitura, e trabalharemos para que
sejam garantidas as condições, a fim de que tenham o domínio dos
lotes e das casas. Obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros
companheiros, volto a esta tribuna para esclarecer algumas dúvidas a
respeito do pronunciamento de ontem, pois alguns Deputados
levantaram incertezas sobre seu teor.

Estamos num momento muito complicado da vida nacional, em que
a hipertrofia do Poder Executivo do governo federal nos deixa
ressabiados em relação ao crescimento da fantástica obra de
arrecadação de tributos - R$350.000.000.000,00 no exercício
passado. Esse poder é muito perigoso, pois 70% dessa arrecadação
fica no cofre do governo federal, esmagando os Estados e destruindo
os Municípios.

Deputado Tadeu, nós, que fomos Prefeitos na década de 80, e
recebíamos 27% do bolo nacional, hoje assistimos aos Prefeitos
mendigando, implorando por uma “verbinha” porque o recurso
municipal caiu para 13,1% do bolo tributário nacional.

Quando se fala em pacto federativo, em reformulação das
estruturas, em melhoria das condições, temos de lembrar que o pacto
federativo não prevê apenas a distribuição do dinheiro. Ele prevê, sim,
a melhoria na distribuição dos recursos nacionais para Municípios e
Estados, mas também a volta ao respeito do tripé da democracia:
igualdade entre os Poderes.

E este Poder, o Parlamento, a cada dia está sendo pisoteado pelos
governos. Aqui, em Minas, o Governador demonstra respeito
fantástico com a Assembléia Legislativa. Recebe muito bem os
Deputados, homenageia-os, cita o nome de todos que comparecem
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em cada solenidade, mas, lamentavelmente, o pessoal que compõe a
sua estrutura governamental não tem pelos Deputados o mesmo
respeito. E são eles que sabem e conhecem a estrutura do nosso
Estado.

Os Deputados e as Deputadas são a ponta de lança nas
campanhas; que aferem a cada instante o sentimento da população;
que sabem quais as reais necessidades do povo mais pobre do nosso
Estado; que conhecem as nossas vilas, os nossos distritos, os nossos
povoados e as nossas estradas; que palmilham essas estradas
detalhadamente e convivem com todas as pessoas dos seus
Municípios. No entanto, apesar de todo o respeito demonstrado pelo
Governador em várias oportunidades, não é isso que ocorre em outros
escalões. É bom que se ressalte o prestígio que ele dá à Assembléia
Legislativa, sempre defendendo este Parlamento, até correndo riscos,
mas, lamentavelmente, o sentimento que vejo nesta Casa é de
desprestígio, quando pessoas que ocupam cargos de segundo e
terceiro escalão pisoteiam o mandato parlamentar, enxovalham a vida
do representante do povo, não respeitam o poder do voto e a
capacidade que temos de dar o suporte de que necessita o governo.

O Governador - eu não estava aqui - recebeu todo o suporte da
Assembléia no mandato passado. Neste mandato, ele está tendo esse
suporte, mas não podemos aceitar que aqueles que se locupletam no
governo, dizendo-se técnicos, não respeitem o poder do voto do
nosso povo, como o faz o próprio Governador. Tenho a convicção de
que o Governador já disse a eles que respeitem os Deputados. E
tenho a certeza de que o Secretário Danilo de Castro já fez a lição,
ministrando essa aula. No entanto, continua existindo uma falta de
respeito ao direito que os parlamentares têm de representar o seu
povo.

Não brigamos por cargos. Ontem, o nosso Líder declarou - está na
imprensa de hoje - que o meu partido entregou todos os cargos ao
governo. Se vamos compor a base do governo, participaremos
claramente. Não ficará nenhum Diretor de órgão escondido, como se
fosse indicado pelo PMDB. Se o PMDB tiver de indicar alguém para
qualquer cargo, colocará o nome. A nossa bancada indicará o nome,
se tivermos de fazê-lo, se ingressarmos no apoio ostensivo ao
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governo do Estado. Vamos pôr o nosso nome para ser apreciado.
O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,

desde ontem V. Exa. tem brindado esta Casa com pronunciamentos
profundos, dignos da melhor reflexão. Hoje V. Exa. está repisando o
princípio da tripartição dos Poderes, de Montesquieu, insculpida na
Constituição, em seu art. 2º, que fala que os Poderes são harmônicos
e independentes entre si. Infelizmente isso não existe, porque há
realmente uma supremacia do Executivo sobre o Legislativo, não só
aqui, mas em todo o Brasil.

Aproveito o gancho de V. Exa. abordando a operosidade do
governo, e agradeço ao Governador Aécio Neves a construção de 226
casas populares da Cohab, que serão inauguradas amanhã, em
Montes Claros, no Bairro Village II. Trata-se de uma obra do governo
do Estado, certamente com a colaboração do Município, a qual mostra
que este governo realiza. Pena que a publicidade para a divulgação
dessas obras é menor que deveria. Então, a construção de 226 novas
casas, em Montes Claros, é uma obra importante, e deve ser
ressaltada deste Parlamento.

V. Exa. fala sobre alguns chefetes e Diretores que querem ser mais
importantes e mandar em seu segmento mais que o Governador e o
Secretário. Isso infelizmente existe, e temos de denunciar para que
acabe.

Finalmente, aproveitando esta oportunidade, comunico o falecimento
ontem do pecuarista Antônio Augusto Athayde, um dos mais
relevantes líderes ruralistas de Montes Claros, o qual merece ser
pranteado por toda a bancada do Norte de Minas, que conheceu sua
atuação - o que representou no fortalecimento e no crescimento da
classe rural de Montes Claros e da região -, e por todos os homens
públicos de Montes Claros, de Minas e do Brasil.

Agradeço o aparte que V. Exa., generosamente, concedeu-me.
O Deputado Getúlio Neiva - Pois não, Deputado Luiz Tadeu Leite.

Acrescentamos a sua lembrança as 39 casas que serão inauguradas
em Poté, na próxima segunda-feira.

Não há nenhuma dúvida quanto à operosidade e à grandiosidade do
governo de Minas Gerais. O que estou falando, de forma bastante
clara, para que não haja dúvida, e repetindo o que disse ontem, é que
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não há razão para que pessoas que nunca tiveram um voto mandem
nos cargos da minha região, da sua e das de outros Deputados. Falar
que se trata de recrutamento estrito, de cargo técnico... Ninguém aqui
é irresponsável para indicar alguém incompetente ou superar o
aspecto técnico necessário em algumas funções de Estado.

Não há como pregar pacto federativo, mudança do pacto federativo,
mudança na relação de forças do governo federal com o governo do
Estado e com os Municípios, se não buscarmos equalizar, em Minas
Gerais, essa deficiência e deformidade, ou seja, não é certo pessoas
de segundo e de terceiro escalão determinarem nomeações e ações,
passando por cima dos parlamentares.

E vou mais longe: não é possível que saibamos das obras que
reivindicamos, depois que a Diretora da escola a inaugurou. Não tem
razão de ser continuarmos sendo os terceiros ou os quartos a saber
daquilo por que lutamos. Os Deputados lutam, indicam, brigam,
encaminham, reivindicam, ouvem as bases, recebem os Vereadores e
os Prefeitos, trabalham, fazem o trabalho político miúdo, e, no
momento de auferir os benefícios, a Diretora da escola vale mais que
nós; o Diretor do órgão público inaugura sem falar conosco; entrega-
se uma porção de veículos, máquinas e equipamentos, por intermédio
das Polícias Civil e Militar, sem que participemos. Acreditamos que há
a necessidade de correção disso.

Em cada solenidade, em cada recepção, em cada momento, o
tratamento do Governador para com todos os Deputados é de
fidalguia, de cortesia e de respeito absoluto, mas, em contrapartida,
algumas pessoas do governo, de vários órgãos e secretarias, tratam-
nos como se fôssemos pessoas menores e desnecessárias ao
processo político de Minas Gerais.

Não é assim que partiremos unidos para a disputa da Presidência da
República, não é assim que ganharemos a guerra pelo pacto
federativo. É preciso haver um nível de respeito a esta Casa, a este
Parlamento. Posso dizer-lhes com tranqüilidade que, se eu estiver
pensando diferentemente dos colegas, pedirei demissão e irei
embora. Um abraço.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, na segunda-feira,
recebemos, nesta Casa, a caravana em defesa da Lei Geral da
Microepresa e da Pequena Empresa, a qual é formada por pessoas
que coordenam essa luta em âmbito nacional, na Câmara dos
Deputados. Essa lei já foi aprovada no Congresso Nacional e, a partir
de julho, será regulamentada e beneficiará os pequenos
empreendedores e os microempreendedores deste país.

Essa lei poderá inserir no mercado formal deste país mais de 10
milhões de empresas informais, pois proporcionará um alívio na carga
tributária aproximadamente de 50%. Defendemos os pequenos
empreendedores e, como disse o Deputado Federal Carlos Melles,
essa é uma lei santa, porque todos ganham, principalmente o
governo, que hoje nada arrecada em razão da informalidade.

Recebemos aqui o Deputado Federal Carlos Melles, Presidente da
Comissão. O Deputado Luiz Carlos Alves, relator, não pôde estar
presente, mas temos de dizer que fez um grande trabalho. O
Deputado José Pimentel e o Senador Ademir Santos aqui estiveram,
juntamente com o Presidente Paulo Okamotto, do Sebrae Nacional.
No Sebrae Estadual, fomos recebidos pelo Presidente Roberto
Simões e toda a sua equipe.

Recriaremos agora, na Assembléia, a frente parlamentar em defesa
da pequena empresa e da microempresa. Já colhemos assinaturas de
59 Deputados. Queremos uma frente muito ativa, para que a Lei Geral
possa chegar, o mais rapidamente possível, ao Estado de Minas
Gerais e aos pequenos empresários e aos microempresários.

Gostaria de falar também que hoje é o Dia Nacional do Café, que
gera, no Brasil, mais de 1 milhão e meio de empregos. Sete milhões
de pessoas, direta ou indiretamente, têm seu emprego ligado à
cafeicultura nacional. Quase 300 mil propriedades no País têm o café
como sua economia maior. Minas Gerais produz mais da metade do
café brasileiro.

Podemos dizer que, mundialmente falando, o PIB do café é de cerca
de U$70.000.000.000,00, U$80.000.000.000,00, mas, pelas mãos do
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produtor, só passam U$8.000.000.000,00, que nem representam
lucro, mas custos. Hoje, infelizmente, o produtor brasileiro virou
escravo do comércio internacional de café. Ele planta, colhe, produz,
sofre, luta, gera emprego e desenvolvimento, mas fica no prejuízo.
Nos últimos sete anos, os custos de produção estão acima do preço
do mercado. É quase inviável o produtor continuar nessa situação.

Estamos lutando e, amanhã, estaremos na cidade de Patos de
Minas, a convite do Deputado Paulo Piau, que fez um
encaminhamento. Haverá lá uma audiência pública em que a
Comissão de Política Agropecuária defenderá os interesses do
produtor rural.

Quero falar ainda do aniversário da minha querida cidade de Cássia,
situada no Sudoeste mineiro, e do Prefeito Donizete Vilela, o popular
“Negrinho”, que me deu mais de 2.500 votos. A padroeira da cidade é
Santa Rita de Cássia, e lá ocorre uma festa muita bonita. Na Missa
das Rosas, que ocorre no período de festas, contamos com a
presença de milhares de pessoas da região.

A bonita e acolhedora cidade de Cássia a cada dia cresce,
desenvolve-se. O Governador Aécio Neves tem sido um grande
parceiro. Se Deus quiser, vamos construir mais casas populares,
como fizemos no ano passado, e recuperar a rodovia que passa por
dentro da cidade, desde o trevo da MG-344 até a saída de
Delfinópolis. Eu, o Prefeito e a Câmara de Vereadores, representada
pelo Leandro, temos batalhado muito pela execução desse projeto.

Segunda-feira estivemos em Cássia, Jacuí, São Sebastião do
Paraíso e Pium-í, lançando um grande projeto do governo do Estado.
Refiro-me ao projeto de recuperação de nascentes, no qual o IEF
entra com o material, com os equipamentos necessários à confecção
de viveiros, além das sementes e das mudas, quando estas não forem
produzidas no local. O objetivo é produzir a maior parte das mudas na
cidade, como ocorrerá também em Jacuí.

Sete Municípios participam de um consórcio presidido pelo Prefeito
Mauro Zanin, de São Sebastião do Paraíso. Neste ano vamos
conservar mais 500 nascentes. Então, desde a época em que eu era
Prefeito da cidade de Jacuí até hoje, são mais de mil nascentes
preservadas. Mais de 2.100 bacias de captação foram feitas numa
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parceria entre o consórcio municipal, os Municípios e os produtores
rurais.

Agora, com o novo programa do Governador Aécio Neves, por meio
do IEF, cujo Presidente é o Sr. Humberto Candeias, vamos instalar
nas cidades de Jacuí, Pium-í, Paraíso e Cássia grandes viveiros para
produzir mudas de árvores nativas, que serão distribuídas aos
produtores. Aliás, nesta semana estiveram lá o Sr. Luiz Carlos e o Dr.
José do Carmo, que tem 50 anos de Emater e de IEF e realiza um
grande trabalho na área de preservação ambiental e de
reflorestamento. Posteriormente, serão fornecidos também arame e
cerca, a fim de que possam promover a recuperação.

Costumo dizer que, se atacarmos, degradarmos a natureza, ela se
vingará de nós. Ou seja, ela cobrará isso de nós, e o fará com muita
força. Como exemplo, cito as catástrofes que têm acontecido no
mundo. A verdade é que tudo isso teve origem nas mãos dos homens,
que não souberam preservar o meio ambiente; todavia, ao mesmo
tempo, a natureza nos perdoa, quando a acolhemos e decidimos
recuperar nascentes e áreas degradadas. Se cercamos as nascentes,
formamos e protegemos as bacias, plantamos árvores, logo a
natureza nos dá retorno, perdoa-nos os pecados e volta a produzir
água cristalina e a alimentar o povo, que tanto precisa de água, um
dos grandes problemas do País e do mundo.

Há alguns dias, enviei a todos os Municípios a reportagem de um
jornal americano reproduzido no Brasil, segundo a qual daqui a 50
anos mais da metade da população mundial não terá água disponível
nem em quantidade nem em qualidade. Então, essa é uma grande
preocupação.

Mais uma vez, cumprimento o Governador Aécio Neves, que está
sensível a esses problemas. Ao ver essas dificuldades, planeja e
coloca em prática projetos que vêm melhorar o meio ambiente em
Minas Gerais. É com grande satisfação que registro um momento, no
meu entender, importante do governo, que põe em prática ações em
defesa do meio ambiente.

Há outro programa fundamental, importante, que também tem muito
a ver comigo. Refiro-me ao programa que o governo Aécio Neves em
breve lançará em defesa da juventude rural. Fui líder quatro-essista,
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participei do Clube Quatro S, de 1978 a 1988. Fiquei 10 anos no
clube, do qual fui Presidente durante cinco anos. Também fiquei cinco
anos na Presidência da Associação dos Pequenos Produtores Rurais
do Mato Dentro, na cidade de Jacuí.

Então, se deslanchamos numa liderança no meio rural, é porque
nossa iniciativa recebeu o apoio de técnicos da Emater, de pessoas
da Secretaria do Trabalho, da Sudecoop, do IEF e da Embrapa de
Sete Lagoas.

Dos nossos projetos surgiram grandes ações que melhoraram a vida
do produtor rural, principalmente da juventude rural em minha região.

É com orgulho que até hoje carrego em meu bolso a carteirinha do
Clube Quatro S. Assim que tomei posse, procurei a Emater. Falei
também com lideranças ligadas ao Governador da importância de
alguns projetos e programas relacionados à defesa da juventude rural.
Tive grata satisfação logo no início, haja vista que o Estado também
tinha a mesma preocupação de saber que o governo lançará um
programa para atender a um grupo de mais de 200 jovens líderes
rurais. O governo, através da Emater, identificará jovens no meio rural
que tenham identidade forte com o campo, uma aptidão com certa
atividade produtiva, que precisarão de um curso, de treinamento e de
investimento financeiro para deslancharem e continuarem fixos no
campo.

A educação e a informação, grande riqueza do cidadão, são
fundamentais. O jovem rural, com um curso de 200 horas, poderá
definir qual ação pretende fazer de forma conjunta, com cerca de
cinco a dez jovens. Identificado, treinado e profissionalizado, será
elaborado um projeto pela Emater. Posteriormente, o governo do
Estado viabilizará os recursos para que esse jovem possa aumentar e
reforçar a atividade que pretenda exercer no campo.

Sr. Presidente, é com muita satisfação que registro esse programa
que, se Deus quiser, o Governador lançará este ano. Este ano não
será ainda possível atender a todos. Na verdade, temos de começar.
Se o trabalho começa bem feito, com gente séria, como temos no
governo Aécio Neves, e com a competência do Sr. José Silva Soares,
Presidente da Emater, e dos seus técnicos espalhados pela nossa
Minas Gerais, certamente resultará na elaboração de um grande
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programa em defesa da juventude rural.
Há o outro programa da defesa do meio ambiente e da preservação

das nascentes, e a Emater será fundamental. Dessa forma, se Deus
quiser, o nosso produtor rural, mais uma vez, terá um projeto que
poderá capacitá-lo a permanecer no campo. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, primeiro
quero cumprimentar o nosso Presidente da Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, pela importante reunião que está fazendo em Minas
Gerais com os representantes de todas as Assembléias Legislativas
dos País.

Em princípio, poderá parecer uma reunião de rotina do colégio, do
universo de Presidentes de Assembléias Legislativas, mas, em razão
do momento político que estamos vivendo, esta reunião tem um
caráter extremamente importante que marcará, porque, infelizmente, o
mundo político torna a reviver situações desagradáveis como as que
estão ocorrendo em Brasília.

A presença dos Poderes Legislativos estaduais em Minas Gerais,
um Estado que tem o princípio de defender a moralidade, a
transparência, a presença dos parlamentares dos outros Estados em
nossa Minas Gerais é muito importante para que essa discussão se
aprofunde e alcance outros Parlamentos e para que os temas aqui
discutidos mostrem que, se existe um lado podre e desagradável da
política que a população não aceita, existe também um outro lado da
política que ajuda a democracia expondo-a e tornando-a mais
transparente e fácil de entender e, principalmente, ao alcance da
população.

Tornando-a mais transparente e fácil de ser entendida pela
população. Isso para nós é importante, porque, enquanto para alguns
a política é essa coisa nojenta, para outros ela é um instrumento de
realização e estabilização da democracia.

Tenho muito orgulho de ser político, de fazer o meu trabalho ao lado
dos companheiros que aqui estão. Aliás, acabamos de ouvir o
Deputado Getúlio Neiva, um grande companheiro, ex-Prefeito e ex-
candidato a Governador de Minas pelo glorioso PL de então.
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Sofremos muito para sustentar o título de político, mas, ao mesmo
tempo, fazemos isso com prazer, porque essa é a forma de poder
ajudar na realização, na consolidação deste Estado e do País.

Vejo aqui outros companheiros que comungam conosco desse
pensamento e que lutam atuando em determinadas áreas, com uma
história de vida aplicada a tudo isso. Estou referindo-me aos
Deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Neider Moreira, Bispo
Gilberto, e ao próprio Deputado José Henrique.

É bom poder falar de política abertamente,e é bom que Minas
Gerais esteja sediando esse encontro, para que os companheiros de
outros Estados que para cá se estão dirigindo possam ter acesso e
contato com programas de governo consolidados. Isso é fundamental.

Minas Gerais tem um programa de governo consolidado e um
Governador que possui um objetivo prático, transparente e obstinado
em promover o desenvolvimento nas diversas regiões. Não são
falácias, e sim programas. Certamente esses parlamentares de fora
terão acesso ao esforço que Minas faz para ter o saneamento e as
suas estradas asfaltadas e também ao esforço que o Governador
Aécio Neves faz para poder levar a telefonia celular a 100% dos
Municípios, e para poder diminuir a desigualdade social existente nas
diversas regiões mineiras. São esses os exemplos que eles poderão
levar para seus respectivos Estados.

Ainda hoje, estivemos no Palácio da Liberdade e pude assisti a uma
das mais brilhantes e belas reuniões com o Governador Aécio Neves
e com a nossa colega, a Secretária Elbe Brandão. Aliás,
competentíssima Secretária. Comentei com o Deputado Sargento
Rodrigues a competência dela, que conseguiu reunir, no Projeto de
Combate à Pobreza Rural, 350 Presidentes de associações, que
assinaram projetos de R$20.000,00, R$30.000,00, R$40.000,00 e
R$50.000,00, para poder perfurar poços artesianos e abastecer de
água as comunidades rurais e também para a compra de tratores
agrícolas. Foram quase 19 milhões assinados nessa segunda etapa
do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR.

Não poderia deixar de registrar esse fato aqui, hoje, porque se trata
de um programa que vai operar exatamente nas regiões menos
favorecidas. Não gosto desse nome “combate à pobreza rural”; prefiro



1638

dizer incentivo ao grande potencial que a nossa região tem, mas que
precisa de políticas voltadas para esse povo, que sabe e gosta de
trabalhar.

O Deputado Getúlio Neiva representa as regiões do Jequitinhonha e
Mucuri, e nós também temos uma presença marcante nessas regiões,
ao lado de vários outros Deputados. Certamente, quem me está
ouvindo, assistindo à TV Assembléia neste momento, sabe do que
estamos falando, porque constantemente tomamos a tribuna para
falar da diminuição das desigualdades do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri, e isso até irrita as pessoas que estão
cansadas de verem os mesmos Deputados defendendo essas
regiões. No entanto, Deputado Getúlio Neiva, se usarmos todo o
nosso tempo e toda a nossa força para tentar ajudar essas regiões,
ainda assim seria muito pouco, devido à desvantagem que temos em
relação a outras regiões.

Então, é um povo que precisa de projetos, de programas e de
defensores como os que temos aqui, de reuniões semelhantes a esta,
da Secretária Elbe e do Governador, para que possamos efetivamente
ajudar na transformação da região.

Ontem dizia ao companheiro João Carlos Amaral, da TV, que já
estamos começando um período de seca brava. Em algumas cidades
não chove há mais de 35 dias. Essa seca perdurará até setembro,
outubro e novembro deste ano. Realmente, isso nos machuca, todavia
nos sentimos aliviados e acalentados, quando vemos reuniões como a
de hoje e o empenho da Secretária Elbe e do Governador Aécio para
ajudar na transformação dessa região.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Getúlio Neiva, meu
colega e grande parlamentar.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Carlos
Pimenta, conheço V. Exa. desde o Bar do Ponto, em Montes Claros,
onde já preconizávamos a sua candidatura na década de 90. É um
prazer ouvi-lo falar e, sobretudo, relatar as necessidades da nossa
região, que, aliás, são comuns. Ocorre a mesma coisa no Norte e no
Nordeste, 40% de um território que tem 26% da população, mas só
8% do PIB. Então, é uma miséria total. Costumo brincar dizendo que,
em nossa região, há sobreviventes, e não habitantes. Eles foram
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embora.
Deputado Carlos Pimenta, aproveito a oportunidade para lembrar a

todos que vem por aí o ICMS Solidário, que ajudará um pouquinho
essa região, a mais pobre do Estado. Precisamos trabalhar nisso.

Gostaria de aproveitar a sua fala e a grande solenidade que foi
realizada no Palácio, para cumprimentar a nossa Deputada Elbe
Brandão, muito competente na parte política, e solicitar-lhe algumas
informações. Por que em Teófilo Otôni há uma Diretora de
Governador Valadares, que é do Vale do Rio Doce? Por que a
cooperativa de laticínios do Vale do Mucuri não pode entregar leite
nessa região, mas sim comprar em Belo Oriente, no Vale do Rio
Doce? Então, dentro daquela tônica a que me tenho referido, algumas
perguntas ficam no ar. Às vezes, há descaminhos, e, para ajudar o
governo, precisamos mostrar o que está ocorrendo neste Estado.

Prometo a V. Exa. que não farei outra crítica, apenas vou
cumprimentá-lo pela sua potente representação. A Secretária Elbe
Brandão também realiza um excelente e magnífico trabalho. Só que
alguns Deputados precisam ser corrigidos, para que possamos dar ao
nosso Governador a resposta honesta.

Tenho muita preocupação. Ao estar no governo federal, tive uma
experiência triste e fatal. Fui comentar com o nosso Presidente Collor
os erros do seu governo e lhe disse: “O senhor tem 400 Deputados
hoje; se não corrigi-los, no ano que vem não haverá 40”.
Efetivamente, um ano e dois meses depois, não tinha 40 e perdeu o
mandato.

Portanto, estou cumprindo o meu papel de advertir o governo, o meu
governo, que defendi e defendo, sobre os erros da assessoria, das
secretarias e dos dirigentes de órgãos. O objetivo é que não mais
cometam erros dessa maneira e, sobretudo, não pisem nos
representantes do povo, que são os parlamentares. Um abraço,
Deputado.

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Getúlio Neiva, obrigado.
Certamente o Governador estará atento às observações inteligentes
de V. Exa. Pode ter a certeza de que a correção de curso é
necessária e não é demérito algum para ninguém. Fico muito feliz de
poder participar de debates iguais a este, mesmo porque sou um
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parlamentar que apóia o Governador Aécio Neves por convicção e
vota em seus projetos por entender que são importantes para o nosso
Estado e transformadores para a nossa região.

Finalizando, manifesto os nossos votos de pesar pelo falecimento do
Sr. Antônio Augusto Ataíde, de Montes Claros, uma das figuras mais
ilustres da história dessa cidade, homem que marcou época, pois
estava à frente dela na área do agronegócio. Certamente a nossa
cidade perde um dos homens mais ilustres. Montes Claros hoje está
de luto. É ruim perdermos uma figura como essa, que ajudou a
escrever a história. Ficam aí as nossas condolências e os nossos
sentimentos à família enlutada do Dr. Antônio Augusto Ataíde, em
meu nome, no de minha família e no do Parlamento mineiro. Muito
obrigado.

*- Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

Acordo de Líderes
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam que, até o início do
recesso parlamentar de julho, não serão recebidos requerimentos
solicitando perda de prazo pela Comissão de Justiça, para que essa
Comissão possa se manifestar sobre as matérias, sem comprometer o
desempenho das suas atribuições.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 24 de maio de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173, c/c o § 4º do art. 174,
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do Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei nº
1.023/2007, do Deputado Weliton Prado, ao Projeto de Lei nº
1.174/2007, da bancada do PMDB, por guardarem semelhança entre
si.

Mesa da Assembléia, 24 de maio de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº

1.070/2007, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2008, foi distribuído em avulso aos
Deputados dia 22/5/2007 e informa, ainda, que o prazo de 20 dias
para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de
Fiscalização Financeira será contado a partir de 23/5/2007,
encerrando-se em 11/6/2007.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 213/2007,

do Deputado Alencar da Silveira Jr., recebeu, quanto ao mérito,
parecer contrário das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado
rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência
informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto
no art. 104 do Regimento Interno se inicia com a publicação deste
despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 614 a 616/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 617/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, e
618/2007, 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
Transporte - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 22/5/2007, do
Requerimento nº 563/2007, do Deputado Delvito Alves; de Educação -
aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 23/5/2007, do Requerimento



1642

nº 556/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Fiscalização Financeira -
rejeição, na 12ª Reunião Ordinária, em 23/5/2007, do Requerimento nº
461/2007, do Deputado Weliton Prado; de Saúde - aprovação, na 12ª
Reunião Ordinária, em 23/5/2007, do Projeto de Lei nº 736/2007, do
Deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs 555/2007, do
Deputado Jayro Lessa, e 558/2007, da Comissão de Direitos
Humanos; e de Segurança Pública - aprovação, na 11ª Reunião
Ordinária, em 23/5/2007, dos Projetos de Lei nºs 604/2007, do
Deputado Zé Maia, e 746/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
Requerimentos nºs 507/2007, do Deputado Jayro Lessa, 543/2007, do
Deputado Walter Tosta, e 544/2007, do Deputado Zezé Perrella
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 833/2007 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XVI
do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
76/2007; nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 185/2003; nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Eros Biondini, Domingos Sávio e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Escola de Veterinária da
Universidade Federal de Minas Gerais pelo transcurso de seus 75
anos de fundação, e Roberto Carvalho e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para a comemoração dos 150 anos
da cidade de Ubá; e, nos termos do inciso XXII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Fábio Avelar e outros,
solicitando a interrupção da 1ª parte de uma reunião ordinária para a
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.

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 8/2007, do Deputado Paulo Guedes, que que institui a política
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estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus
derivados e dá outras providências, e 123/2007, do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo imóvel que especifica. (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública, solicitando ao Chefe de Polícia
Civil do Estado do Rio Grande do Sul cópia do inquérito policial
formado para investigação do caso de aliciamento de menores, no
Município de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando que o Projeto
de Lei nº 373/2007 seja distribuído à Comissão de Fiscalização
Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Júlio, solicitando que o Projeto
de Lei no 11/2007 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.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, sei que não cabe ao

Plenário apreciar este requerimento, mas gostaria de fazer menção a
ele, como citamos, momentos atrás, referentemente a doação de
terreno de 285.000m2 à Prefeitura de Belo Horizonte. (- Lê:)

“Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental,
requerem a V. Exa. a realização de audiência pública das Comissões
de Assuntos Municipais e Direitos Humanos para discutir o Projeto de
Lei no 930/2007, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Belo Horizonte, uma vez que o referido imóvel abrange
áreas dos Municípios de Belo Horizonte e Contagem”.

Também apresentamos na Comissão de Transportes, Sr.
Presidente, um requerimento solicitando audiência pública para
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debatermos as multas aplicadas em Belo Horizonte. Temos
conhecimento, por informações que chegaram a nossas mãos, que
metade da frota desse Município foi multada. Isso é gravíssimo. Uma
arrecadação, se não me falha a memória, no passado, em torno de
R$50.000.000,00. Então, apresentamos à Comissão de Transportes
requerimento solicitando também audiência pública, na qual, tenho
certeza, podemos contar com a participação dos Deputados Sargento
Rodrigues e João Leite. Esse é o nosso requerimento.

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
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Durval
Ângelo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, no Dia Nacional
de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, políticas públicas de combate a esse
problema no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Sr. Helênio Romualdo Almeida, substituto do
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, representando o
titular, Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho; a Sra. Maria de Lurdes
Rodrigues Santa Gema, Promotora de Justiça da 23ª Promotoria de
Justiça da Infância e da Juventude, representando o Sr. Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça; o Maj. PM Armando
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Leonardo, Chefe da Assessoria de Articulação e Estrutura -
Prevenção Ativa da PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral dessa corporação; o Sr. Dagoberto
Alves Batista, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, representando o Sr. Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; a Sra. Elizabeth Rodrigues
Ferreira Silva, representante dos Conselhos Tutelares, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Registra-se a presença das Sras. Lúcia Helena
Santos Junqueira, Presidente do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente de Belo Horizonte; Arlécia Simone Santos,
representante do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência contra
Crianças e Adolescentes; Neila Batista, Vereadora à Câmara
Municipal de Belo Horizonte e Coordenadora da Frente Parlamentar
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; e Rosalva Alves
Portela, Coordenadora do Programa de Ações Integradas de
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual - Pair-BH -; e do Sr.
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 278/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 278/2007
institui o Dia da Ética e dá outras providências

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 este órgão colegiado
apreciá-la, nos termos do art. 102, I, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 278/2007 institui o dia 22 de setembro como Dia

da Ética e determina sua comemoração na Assembléia Legislativa,
nas escolas da rede estadual e nas repartições públicas do Estado.

A iniciativa decorre de decisão tomada durante o lançamento oficial
de campanha nacional denominada Grito pela Ética na Política,
promovida pela União Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale -
no Congresso Nacional, no último dia 22 de setembro.

Segundo o autor, o atual sistema político-partidário exige reformas
profundas e urgentes, para que a ética possa guiar toda atividade
pública, honrando o inafastável compromisso dos políticos para com
os concidadãos que neles depositaram seu voto de confiança.

Definida como o estudo dos juízos de apreciação que se referem à
conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem
e do mal, seja relativamente adeterminada sociedade, seja de modo
absoluto, a ética não se restringe à descrição de costumes ou hábitos
de diferentes povos, mas, tendo como objeto os atos humanos,
abrange princípios que dirijam a consciência em todas as suas
escolhas.

Mais do que ciência, ética é sabedoria, pois pressupõe o saber que
faz prevalecer a consciência de que ser bom é virtude de caráter.

Assim sendo, a proposição apresenta-se como oportuna e meritória,
pois resgata e fortalece os valores éticos, que devem prevalecer em
todas as ações humanas, especialmente nas políticas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

278/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo, relator - Maria Lúcia

Mendonça - Inácio Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 837/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego
Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com sede no Município de
Ipanema.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 nº 837/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Córrego Monte Alegre e Bicuiba,
constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto determina que a entidade não
remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de
suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a
dirigentes, associados ou mantenedores sob nenhuma forma, e o art.
30 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a outra instituição congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portando, ela atende às exigências consubstanciadas 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 837/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 857/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de
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Bambuí, com sede nesse Município.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 857/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção à Infância de Bambuí, que possui como
finalidade primordial promover gratuitamente ações que visem ao
desenvolvimento integral da criança.

Para dar suporte ao seu trabalho, busca conhecer os programas
intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal; e luta por
garantir a universalidade e a qualidade da atenção dispensada à
criança e à sua família, na perspectiva de concretizar os seus direitos
e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários à
sua formação.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e entidades privadas, sempre com o intuito de proporcionar
aos seus assistidos 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 857/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 874/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 874/2007, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.402/2005, a requerimento do Deputado Carlos
Mosconi, visa a declarar de utilidade pública o Centro Espírita Seara
do Mestre, com sede no Município de Alfenas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
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referentes à 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 874/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública ao Centro Espírita Seara do Mestre, com sede no Município de
Alfenas, instituição que, nos termos do seu estatuto, possui natureza
religiosa e espírita - “caput” do art. 1º - e, por finalidade, “o estudo
teórico, experimental e prático do Espiritismo, a observância e a
propaganda ilimitada de sua doutrina, codificada por Allan Kardec” -
alínea “a” do art. 1º.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, 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
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de aliança entre o Estado e
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instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas e a legislação específica sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 874/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela
Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 912/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 912/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.805/2006, a requerimento do Deputado Doutor
Viana, visa a declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão X,
com sede no Município de Uberaba.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à 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 912/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à entidade Grupo Espírita Irmão X, com sede no Município de
Uberaba, instituição que, nos termos do “caput” do art. 1º do seu
estatuto, possui caráter religioso, tendo por escopo propagar a
doutrina espírita codificada por Allan Kardec; e o art. 3º preceitua que
serão considerados associados todos os que forem admitidos como
espíritas pela diretoria executiva.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, 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.
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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
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de aliança entre o Estado e
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas e a legislação específica sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 912/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 913/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 913/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.683/2006, a requerimento do Deputado Doutor
Viana, visa a declarar de utilidade pública o Agrupamento de
Umbanda da Estrela Azul - Templo do Senhor Caboclo da Cobra
Coral, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
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referentes à 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 913/2007 pretende conceder o título de utilidade

pública à entidade Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul -
Templo do Senhor Caboclo da Cobra Coral, com sede no Município
de Belo Horizonte, instituição que, nos termos das alíneas “a” e “b” do
art. 2º do seu estatuto, tem por finalidades: difundir e defender a
doutrina da Umbanda, dentro de seus verdadeiros princípios; estudar
os fenômenos e manifestações espirituais, propagando seu estudo
doutrinário, espiritual e prático.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, 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
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
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tolerância religiosa e a proibição de aliança entre o Estado e
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas e a legislação específica sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 913/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator-

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela
Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 928/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Cunhas,
com sede no Município de Formiga.

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 928/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Rural de Cunhas, com sede no Município de
Formiga, que possui como objetivo essencial realizar obras e ações
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população local. Com
esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais, culturais,
assistenciais e educacionais. E ainda: oferece proteção à saúde da
família, combate a fome e a pobreza, promove cursos de capacitação
profissional visando à integração de seus beneficiários no mercado de
trabalho, orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 928/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 969/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de Assis,
com sede no Município de Dores do Indaiá.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, 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 nº 696/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica de Assis, com sede no Município de Dores
do Indaiá.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 4º, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social; e, pelo § 2º do art. 17, que
as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas.

Com respeito ao nome da entidade, apresentamos emenda ao art.
1º do projeto para adequá-lo ao art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 969/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.



1655

Emenda nº 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica Francisco de Assis, com sede no Município de Dores do
Indaiá.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.000/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.000/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor, 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, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as
atividades dos seus diretores e conselheiros, bem como as dos
associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
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e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.000/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 19/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
“acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de
janeiro de 1991, que reconhece oficialmente, no Estado de Minas
Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a
linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - Libras”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende que a produção, a distribuição de

material audiovisual e a difusão de programas educativos, culturais,
esportivos, sociais, artísticos e administrativos produzidos pelos
Poderes do Estado, inclusive pelos órgãos de sua administração
indireta, autarquias e fundações, tenham um intérprete da Língua
Brasileira de Sinais - Libras. Dispõe, ainda, que o intérprete atuará em
todas as transmissões veiculadas pela televisão, inclusive os
comerciais.

Para tanto, o projeto propõe a alteração da Lei nº 10.379, de 1991,
que reconhece a Libras e outros recursos de expressão a ela
associados como meio de comunicação oficial e de uso corrente no
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Estado e determina que as repartições públicas voltadas para o
atendimento externo disponha de profissionais intérpretes da referida
língua de sinais.

Neste passo, há que ressaltar que a proposição, ao alterar a
legislação vigente pertinente à matéria, preza a consolidação das leis,
o que é um dos objetivos deste Parlamento. Proposição com idêntico
teor tramitou nesta Casa na legislatura passada: o Projeto de Lei nº
1.947/2004. Analisado na Comissão de Constituição e Justiça, que
considerou a matéria constitucional, o projeto recebeu um substitutivo,
que resguardava o objetivo primordial da proposição, mas propunha a
alteração da legislação vigente, para atender ao princípio da
consolidação das leis.

Sob a ótica constitucional, o art. 24, inciso XIV, da Carta Magna,
confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência
para legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência.

A Carta Política mineira, por sua vez, no art. 10, inciso XV, alínea
“o”, dispõe que compete ao Estado legislar concorrentemente com a
União sobre o apoio e a assistência ao portador de deficiência e sua
integração social. É este o caso do projeto de lei em estudo.

Merece, também, ser destacado como subsídio jurídico para a
proposição sob análise o inciso VIII do § 1º do art. 224 da Constituição
Estadual, segundo o qual incumbe ao poder público assegurar, nas
emissoras oficiais de televisão do Estado, tradução por intérprete,
para portador de deficiência auditiva, dos noticiários e das
comunicações oficiais.

No âmbito federal, a Lei nº 10.436, de 2002, reconhece a Libras
como meio legal de comunicação e expressão e determina que o
poder público e as empresas concessionárias de serviços públicos
garantam formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da
linguagem de sinais.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, não
encontramos óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto.
Todavia, há ainda que considerar o art. 16 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4/5/2000, a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, segundo a qual a criação, a expansão ou o
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aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deve ser acompanhada da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois
exercícios subseqüentes bem como da declaração do ordenador da
despesa de que o aumento tem adequação com as leis orçamentárias
vigentes.

Ainda o § 1º do referido dispositivo da LRF prevê que se considera
“adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico,
de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício”.

Assim, consideramos importante o conhecimento do custo
necessário para a implementação das medidas consignadas no
projeto tanto para avaliar o atendimento ao princípio constitucional da
razoabilidade quanto para avaliar se se trata de impacto financeiro de
caráter irrisório.

Buscando subsidiar a análise jurídica do projeto, este relator
apresentou requerimento, aprovado por esta Comissão em 20/3/2007,
a fim de que fosse ela baixada em diligência à Fundação TV Minas -
Cultural e Educativa - e à TV Assembléia para que elas se
manifestassem sobre os custos financeiros necessários para a
implementação do projeto.

Em resposta aos ofícios enviados, as referidas emissoras
apresentaram o custo operacional para a implantação da medida.
Entendemos que, sob o prisma jurídico, o custo operacional da
implementação da medida não é desproporcional ao bem jurídico a
que ela pretende tutelar, não ferindo assim, a razoabilidade
administrativa. Todavia, deixamos para a análise da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária a análise sobre o tratamento
prescrito no § 1º do art. 16 da LRF sobre o impacto financeiro que a
implementação do projeto irá gerar no orçamento do Estado.

Ressaltamos, por fim, que o projeto merece reparo, uma vez que
acrescenta, de forma equivocada, dois parágrafos únicos ao art. 2º da
referida lei, e a sua redação está imprecisa. Apresentamos, assim, o
Substitutivo nº 1, que aprimora o projeto no que concerne à técnica
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legislativa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 19/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de

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

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

acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 2º - ( ... )
§ 1º - A produção e a distribuição de material audiovisual e a difusão

de programas educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e
administrativos, produzidos pelos Poderes do Estado, inclusive pelos
órgãos de sua administração indireta, autarquias e fundações,
incluirão um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

§ 2º - O intérprete a que se refere o § 1º atuará em todas as
transmissões veiculadas pela televisão, inclusive os comerciais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 144/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
144/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.733/2004, pretende tornar obrigatória a instalação de placas em
braile, contendo a relação das linhas de ônibus e seus itinerários, nos
terminais rodoviários do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007, o projeto foi
examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
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matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.
Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno,

compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por objetivo ampliar a acessibilidade,

no transporte coletivo intermunicipal, da pessoa com deficiência
visual. Para tanto, propõe tornar obrigatório que em todos os terminais
rodoviários do Estado sejam instaladas placas em braile, contendo
relação das linhas de ônibus e seus itinerários.

Verifica-se que a proposta em análise está inserida em um contexto
de ampliação das condições de locomoção da pessoa com
deficiência, concretizando direito fundamental estabelecido nos arts.
5º, XV, e 244 da Constituição da República. Com a instalação de
placas em braile nos terminais rodoviários, contendo itinerários e
linhas de ônibus, a pessoa com deficiência visual teria mais autonomia
para transitar, já que disporia de informações acessíveis e adequadas
para tanto.

Trata-se de medida que densifica não só os dispositivos
constitucionais citados, como também a determinação constante da
Lei Federal nº 10.098, de 20/12/2000, segundo a qual o poder público
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com
deficiência sensorial, para garantir-lhes o direito de acesso à
informação, à comunicação e ao transporte, entre outros. Prevê, bem
assim, que sejam implementadas ajudas técnicas para a supressão de
barreiras de transporte e de comunicação.

Ressalte-se que a proposta em análise encontra respaldo em
diversos estudos que tratam do assunto. Entre outros, a Profa.
Roberta Kronka Mülfarth apresenta trabalho sobre acessibilidade, no
qual encarece a necessidade de se oferecer para a pessoa deficiente
informações adequadas a sua condição, enfatizando a importância de
placas específicas em braile para os deficientes visuais (Determinação
das Funções e Necessidades do Usuário do Mobiliário Urbano. São
Paulo, 2005). No mesmo passo, a Coordenadora do Núcleo de
Acessibilidade da Universidade São Marcos, Profa. Grazia Botinno,
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enfatiza o aspecto comunicacional da questão, salientando que a
inserção social da pessoa com deficiência impõe a implementação de
meios suficientes para tanto (Palestra. 8/3/2007).

Percebe-se que a proposta em estudo atende a uma demanda geral
dos setores ligados ao tema, consoante, por exemplo, a posição da
Rede Saci, que integra a Coordenadoria Executiva de Cooperação
Universitária e de Atividades Especiais da Universidade de São Paulo
– Cecae-USP –, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP –, o
Amankay Instituto de Estudos e Pesquisa, e o Núcleo de Computação
Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – NCE-UFRJ.
No mesmo sentido, aliás, as manifestações de entidades vinculadas à
defesa dos direitos da pessoa com deficiência, como a expressada
pela Associação Metropolitana das Pessoas Portadoras de Deficiência
Física de Salvador (“Correio da Bahia”, 21/10/2006).

Ressalte-se, ainda, que em várias outras instâncias federativas
tramitam propostas a respeito da matéria. No Congresso há o Projeto
de Lei nº 3.676/2000, do Senado, com outros 12 projetos apensados,
atualmente aglutinados na forma de um substitutivo, que prevê
medida análoga à pretendida na proposição em análise, aplicada ao
plano federal.

Em Santa Catarina aprovou-se, recentemente, a Lei nº 13.318, de
2005, cuidando da questão. Na Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro corre o Projeto de Lei nº 2.993, com pareceres favoráveis até
o momento. Municípios como Porto Alegre, Niterói e Franca também
têm trabalhado a matéria na esfera normativa.

Verifica-se, portanto, que a proposição em tela é benéfica para a
efetivação de uma política pública de promoção dos direitos da
pessoa com deficiência. Entretanto, notamos que o art. 1º da
proposição necessita de pequeno reparo para tornar mais claro e
preciso seu escopo, o que faremos por meio da Emenda nº 2. Com
essa alteração, o art. 1º passa a alcançar todos os terminais
rodoviários que atendem ao transporte coletivo de passageiros sob a
competência estadual, já que faz referência direta aos terminais,
quaisquer que sejam, independentemente de serem eles “do Estado”,
como na redação original, “administrados pelo Estado”, como na
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, ou inclusos em
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outra situação qualquer. Por esse motivo, aliás, opinaremos pela
rejeição da Emenda nº 1. Com o mesmo intuito, propomos, por meio
da Emenda nº 3, seja alterada a redação da Lei nº 13.655, de 2000,
que estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros, a fim de adequá-la.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

144/2007 com as Emendas nºs 2 e 3, que apresentamos, e pela
rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Os terminais rodoviários que atendem ao transporte

coletivo intermunicipal ou metropolitano conterão indicações em braile
das linhas de ônibus, horários e itinerários.”.

Emenda nº 3
Acrescente-se o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais:
“Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 13.655, de 14 de julho de 2000, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
‘Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Nos terminais rodoviários haverá indicação em

braile das informações a que se refere o inciso IX.’.”.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa, Presidente e relatora - Walter Tosta - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 293/2007

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
138/2003, torna obrigatória a manutenção de profissional treinado em
primeiros socorros nos eventos realizados sob a responsabilidade do
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado
sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade com
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o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

Num primeiro momento, lembramos que projeto de igual teor
tramitou nesta Casa na legislatura anterior, ocasião em que esta
Comissão exarou parecer pela constitucionalidade da matéria. Não
havendo nenhuma novidade no âmbito jurídico-legal que justificasse a
análise do projeto sob prisma diferente, mantivemos a conclusão do
parecer pela constitucionalidade da proposição.

O projeto de lei em análise determina que nos eventos públicos
realizados sob a responsabilidade do Estado seja mantida a presença
de profissional treinado em primeiros socorros, para o atendimento
médico preliminar de pessoa do público presente que venha a
necessitar desse cuidado.

A necessidade dessa providência bem como o número requerido de
profissionais para a cobertura do evento serão aferidos pelo Poder
Executivo em regulamento específico, no qual serão consideradas as
seguintes variáveis: o número estimado de pessoas, o local e o tipo de
evento a ser realizado.

A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à
primeira legislar sobre normas gerais, conforme estabelece o inciso
XII, “in fine”, do art. 24 da Carta Magna. Aos Estados incumbe a tarefa
de suplementar as normas gerais da União, como se depreende da
leitura do § 3º do mesmo artigo.

Atendendo ao comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal nº
8.080, de 1990, que representa a norma geral da União no campo da
saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes.

O art. 4º dessa norma geral define o Sistema Único de Saúde - SUS
- como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos
e instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta
e indireta, e por fundações mantidas pelo poder público. Entre os
objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das atividades assistenciais e preventivas,
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conforme determina o inciso III do art. 5º da mesma lei.
Também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei

nº 13.317, de 1999, encontramos respaldo para a proposição sob
comento. O parágrafo único do art. 9º desse diploma legal, por
exemplo, ressalta a importância da formulação e execução de
políticas públicas que busquem priorizar o aspecto preventivo no
tratamento das doenças. Além desse dispositivo, destacamos, ainda,
o inciso III do art. 17 do mencionado Código, que determina que
compete à direção estadual do SUS a coordenação e a execução do
monitoramento e das medidas de controle sobre agravos, riscos,
condicionantes e determinantes de problemas de saúde.

Como vemos, a presença de profissional treinado para prestar os
primeiros socorros à pessoa do público presente quando da realização
de eventos promovidos pelo Estado vem ao encontro dos objetivos
constitucionais e legais aqui destacados, os quais militam em
benefício da proteção e defesa da saúde.

Ressalte-se que a medida postulada no projeto poderá ser realizada
mediante o uso dos recursos materiais e financeiros já existentes na
estrutura de prestação de serviços de saúde do Estado. Nessas
condições, a proposição não acarretará aumento de despesa,
atendendo, portanto, às exigências estabelecidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Diante dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de
natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta
Casa.

Todavia, verificamos que já existe no ordenamento estadual a Lei nº
14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e
pânico no Estado e dá outras providências. Com respaldo no princípio
da consolidação das normas e na técnica legislativa, o tratamento da
matéria objeto da proposição em análise deve ser introduzido no texto
da lei mencionada, já que a presença de profissional treinado em
primeiros socorros, nesses tipos de eventos, se mostra imprescindível
quando a prioridade é prevenir situações que possam gerar pânico. O
art. 6º da referida lei dispõe que é obrigatória a presença de
responsável técnico, na forma estabelecida em regulamento pelo
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em evento público
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realizado no Estado. Assim, por meio do Substitutivo nº 1,
acrescentamos parágrafo ao artigo destacado, de forma a contemplar
a medida proposta pelo legislador, incluindo, também, a presença de
profissional treinado em primeiros socorros nos eventos públicos
realizados no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 293/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo ao art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro

de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 6º - (...)
§ ... - Nos eventos de que trata o ‘caput’ será mantida a presença de

profissional treinado em primeiros socorros.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 389/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 389/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2003, torna
obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos restaurantes e
bares do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

A proposição em epígrafe estabelece que bares e restaurantes ficam
obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento das
pessoas com deficiência visual. Essa medida é mais uma ação
proposta por nossos legisladores para promover a inclusão, na
sociedade, das pessoas com deficiência, tendo em vista que o espaço
social foi organizado sem levar em conta as necessidades dessas
pessoas, impossibilitando-lhes, assim, o exercício da cidadania. Como
exemplo podemos citar as barreiras arquitetônicas: prédios foram
construídos sem dar condições de acessibilidade a essas pessoas. A
superação desse quadro só se efetivará com a combinação de
diversas iniciativas.

Importa salientar que a Constituição Federal, promulgada em 1988,
representa um avanço na proteção dos direitos dos cidadãos e das
pessoas com deficiência. São fundamentos da República promover a
dignidade da pessoa humana e garantir o exercício da cidadania. O
art. 227 da nossa Carta Magna prevê que “a lei disporá sobre normas
de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência”. Esse artigo foi
regulamentado, de forma detalhada, pela Lei Federal nº 10.098, de
2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de
comunicação.

Na esfera estadual, a Constituição, em seu art. 224, impõe ao
Estado o dever de assegurar ao portador de deficiência as condições
de integração social. Saliente-se que várias normas já foram editadas
a esse respeito, as quais procuram facilitar a inclusão dessas pessoas
no universo dos direitos e deveres. A legislação estadual, entre outros
direitos, assegura ao portador de deficiência visual guiado por cão
adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e
edifícios de uso público, estabelece a obrigatoriedade de adequação
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das agências bancárias para o atendimento a deficientes visuais, bem
como de adaptações nos coletivos intermunicipais visando facilitar o
acesso e a permanência das pessoas com deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, julgou
oportuno suprimir o art. 2º do projeto em análise, o qual estabelece
prazo para que o Poder Executivo regulamente a matéria, uma vez
que isso constitui ingerência indevida nas atividades daquele Poder.
Considerou também necessário que o projeto estabeleça uma multa
para os bares e restaurantes no caso de descumprimento de suas
disposições. Para fazer tais alterações, propôs a Emenda nº 1.
Consideramos oportuna a emenda apresentada. Entretanto, impõe-se
apresentar a Emenda nº 2, a fim de estender a iniciativa a outros
estabelecimentos comerciais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

389/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2, a seguir apresentada.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam os hotéis, restaurantes, bares e similares obrigados

a oferecer cardápios em braile para o atendimento das pessoas com
deficiência visual.”.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Walter Tosta, relator - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 429/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.432/2004, a proposição em
tela visa a disciplinar “o funcionamento de estabelecimentos
comerciais de desmonte de veículos automotores e dá outras
providências”.

A proposição, publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Segurança Pública.

Compete agora a esta Comissão emitir sobre a juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da proposta, nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto de lei sob comento já tramitou na legislatura passada, na
forma do Projeto de Lei nº 1.432/2004, o qual foi examinado somente
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou
favoravelmente à sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Em síntese, pretende o autor da proposta coibir uma das atividades
criminosas que mais tem crescido no Estado, que é o desmanche
irregular e ilegal de veículos, em sua maioria, furtados, roubados,
trazidos, até mesmo, de outros entes da Federação, bem como
disciplinar a comercialização de autopeças usadas e recondicionadas,
a abertura e o funcionamento de desmonte de veículos, e este é o
mecanismo ideal para inibir o crescimento dessa atividade ilegal.

A proposta, entre outras coisas, exige a prévia autorização do
Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG - para a execução
dos serviços de desmonte e a comercialização de autopeças usadas e
recondicionadas, operações que só deverão ser executadas por
estabelecimentos credenciados naquele órgão.

Além disso, fixa para o proprietário do estabelecimento comercial a
obrigatoriedade do envio de relatório mensal de suas atividades ao
Detran-MG, que fará publicar em jornais de grande circulação,
trimestralmente, a relação dos veículos autorizados para desmonte,
com a descrição do motivo de baixa e outros dados necessários à
identificação dos veículos.

As penalidades previstas nos arts. 10 e 11 vão desde multa, com
pagamento em dobro no caso de reincidência, passando por cassação
das atividades do estabelecimento, até o pagamento de multa
equivalente ao triplo do valor venal do veículo desmontado
irregularmente.

A matéria de que trata o projeto está no âmbito da competência
legislativa estadual e não traduz vício de iniciativa, pois, muito embora
estabeleça ações a serem seguidas pelos órgãos executivos de
trânsito do Estado, não dispõe sobre a forma como se deve organizar
o serviço para que seja prestado a contento.

Todavia, o conteúdo em análise já está disciplinada na Lei nº
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14.080, de 5/9/2001, que dispõe sobre o controle do desmonte de
veículos. A referida norma estabelece, no art. 1º, que o desmonte de
veículo automotor no Estado será efetuado por pessoa jurídica
credenciada no Detran-MG e com a prévia autorização deste.

Concordando com a linha adotada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quando do exame da matéria na legislatura
passada, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, com
o objetivo de acrescentar dispositivos propostos pelo projeto, os quais
inovam a norma já existente, consolidando a legislação sobre o
controle de desmonte de veículos automotores. As mudanças efetivas,
que têm como fim disciplinar a comercialização de autopeças usadas
e recondicionadas, suprem lacuna da mencionada lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 429/2007, no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001, que dispõe sobre

o controle do desmonte de veículos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001, fica

acrescido dos seguintes parágrafos, passando o parágrafo único a §
1º:

“Art. 2º - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei

deverão efetuar o registro de entrada e saída de veículos destinados
ao desmonte e a comercialização de suas peças em livro contendo:

I - a data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;
II - o nome, o endereço e a identidade do proprietário ou vendedor;
III - a data da saída, a descrição das peças e a identificação do

veículo ao qual pertenciam;
IV - o nome, o endereço e a identidade do comprador;
V - o número do Renavan, a marca, o modelo, a cor, o ano da

fabricação e o ano do modelo dos veículos;
VI - o número do documento de baixa do registro do veículo no
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Detran-MG.
§ 3º - Somente poderão ser destinados ao desmonte para

comercialização de peças os veículos automotores de via terrestre
alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com
laudo de perda total.

§ 4º - As autopeças usadas e recondicionadas destinadas à
comercialização deverão ser gravadas com o número do chassi do
veículo - VIN - em baixo relevo, com os oito dígitos finais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 448/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
448/2007 institui modalidade de infração administrativa para fins de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor 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 apresentado cria modalidade de infração

administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Na forma do projeto, passa a constituir infração
administrativa a remessa para protesto, pelo fornecedor, de título de
crédito sacado contra o consumidor de forma indevida; validamente
sacado contra o consumidor e que se tenha tornado indevido por
inexecução contratual por parte do fornecedor; ou, finalmente,
validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito já
pago.

A medida visa a tornar a ação do Estado mais eficaz, já que as
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sanções cíveis e penais aplicáveis ao fornecedor, já previstas nas
normas que regulam a matéria, especialmente na Lei Federal nº
8.078, de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor,
podem, eventualmente, ser de lenta aplicação, por necessidade de
determinação judicial para a sua concreção.

A Constituição da República, no seu art. 24, inciso V, dispõe que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre produção e consumo. Por isso, a matéria se
insere no domínio de competência legislativa estadual.

Ademais, está em consonância com a norma consumerista, pois
obedece ao princípio da proteção aos interesses do consumidor,
contido no art. 4º da Lei Federal nº 8.078.

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.

É importante observar que projeto de lei com conteúdo idêntico
tramitou nesta Casa, na última legislatura. Não tendo sido aprovado,
foi arquivado ao final da legislatura, em observância à norma
regimental.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 448/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 467/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.039/2006, “dispõe sobre a utilização, pela administração pública, de
veículos apreendidos e dá outras providências”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
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parecer, nos termos do art. 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
Consoante dispõe o projeto, o veículo apreendido e vistoriado, cuja

procedência e identificação não puderem ser feitas em razão de
adulteração ou que não for reclamado pelo proprietário no prazo de
seis meses, a contar da data da remoção para o depósito, não sendo
objeto ou peça de litígio administrativo ou judicial, poderá ser utilizado
pela administração pública em trabalho exclusivo de investigação ou
repressão penal. A utilização será precedida de autorização expressa
da autoridade competente, exarada em regular processo
administrativo, podendo ser revogada a qualquer tempo. A
administração pública, por meio de seu órgão competente, fará a
identificação do veículo autorizado, para efeito de controle, expedindo
documento hábil a permitir a sua circulação.

A proposição estabelece que a conservação e a manutenção do
veículo, bem como a fiscalização do seu uso, é responsabilidade da
administração pública, sendo expressamente vedada a utilização do
veículo para atendimento pessoal de autoridade ou de servidor.

Identificado o proprietário ou reclamado o veículo, este será
imediatamente recolhido e devolvido, observando-se a mesma
condição de conservação que apresentava quando da autorização de
seu uso, salvo os desgastes normais que apresentaria, ainda que
estivesse inativo, responsabilizando-se a administração pública pelos
reparos necessários.

Não obstante a preocupação do autor do projeto com a destinação
pública dos veículos apreendidos, o que é vantajoso para o Estado e
para o interesse da coletividade, sob o ponto de vista do mérito, cabe
ressaltar que a proposição não tem como prosperar, pois afronta o
ordenamento jurídico vigente. Com efeito, o projeto visa a disciplinar
matéria que já foi objeto de tratamento jurídico pela União, ente
político constitucionalmente habilitado a legislar de modo privativo
sobre trânsito e transporte. No uso dessa competência legiferante, a
União editou a Lei n° 9.503, de 1997 - que contém o  Código de
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Trânsito Brasileiro -, cujo art. 328 estabelece expressamente o
seguinte:

“Art. 328 - Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e
os animais não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de
noventa dias, serão levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor
arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e
encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-
proprietário, na forma da lei” (Grifos nossos.)

Cumpre dizer que o dispositivo transcrito tem como campo de
incidência todo o território nacional, impondo-se, pois, à observância
compulsória de todos os Estados da Federação. Tal norma já indica
de modo claro o que fazer com os veículos apreendidos que não
tenham sido reclamados no prazo máximo de 90 dias, inviabilizando,
por completo, a proposta contida no projeto em exame, que, além de
prever a possibilidade de utilização desses veículos pelo poder
público, estabelece que tal destinação se daria no prazo de seis
meses. No primeiro ponto, ou seja, no que tange à possibilidade de
utilização dos veículos pelo poder público, o projeto contraria a norma
nacional que prevê que tais bens sejam levados à hasta pública. No
segundo, atinente ao prazo de 6 meses, conflita com a previsão de 30
dias para que o proprietário reclame o seu veículo.

Dessa forma, não é lícito ao Estado membro editar regras jurídicas
sobre apreensão de veículos de forma diferente do que já consta no
plano legislativo federal, principalmente porque a matéria diz respeito
a trânsito e transporte, assunto de competência privativa da União, o
que compromete a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 467/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 486/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
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de Lei nº 2.202/2005, feito a pedido do Deputado Leonardo Moreira,
proíbe aos restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos
congêneres a prática da obrigatoriedade de consumação mínima e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 23/3/2007, 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
O projeto em epígrafe pretende proibir a cobrança da chamada

“consumação mínima” nos restaurantes, bares, casas noturnas e
estabelecimentos similares do Estado de Minas Gerais. Conforme
consta na justificação da proposta, o valor exigido a título de
consumação mínima tem a característica da venda casada, sendo
abusivo e ilegal.

Assiste razão ao autor da proposta, pois a imposição de um gasto
em valor previamente estabelecido para que o consumidor tenha
acesso às dependências do estabelecimento comercial não se mostra
razoável e deve ser objeto de regulamentação, conforme pretendido.

Embora a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, considere abusiva a venda casada
e assegure a liberdade de escolha do consumidor, notadamente no
que diz respeito aos limites e às quantidades do produto ou serviço
que pretende adquirir, não existe norma específica dispondo sobre a
consumação mínima, conforme já ocorre em outras unidades da
Federação.

A competência para legislar sobre a proteção ao consumidor é
concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados, conforme se
evidencia do disposto no art. 24, V e VIII, da Constituição da
República.

O Estado exerce, no caso em análise, a competência residual, uma
vez que procura disciplinar, com absoluta clareza, os preceitos
constantes na norma federal que dizem respeito aos direitos do
consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da
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Constituição mineira, dispor sobre todas as matérias de competência
do Estado, não existindo vedação a que se instaure, no caso em tela,
o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Por outro lado, entendemos ser pertinente a apresentação do
Substitutivo nº 1, que faz parte deste parecer, para melhor adequar o
texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 486/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Proíbe a cobrança de consumação mínima por fornecedor de

produto ou serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança de consumação mínima por

fornecedor de produto ou serviço.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 495/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.109/2005, dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos
visando ao controle e à redução do consumo de água e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
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III, “a”, do citado Regimento.
Fundamentação

O projeto de lei em comento torna obrigatória a instalação de
dispositivos hidráulicos que visem ao controle e à redução do
consumo de água nos empreendimentos imobiliários destinados ao
serviço público que venham a ser construídos a partir da publicação
da futura lei, bem como a substituição gradativa dos atuais
equipamentos em reformas dos edifícios existentes. Além disso, a
proposição especifica os dispositivos hidráulicos a serem utilizados
em tais empreendimentos, entre os quais torneiras para pias, registros
para chuveiros e bacias sanitárias com volume de descarga reduzido,
no escopo de reduzir os gastos do Poder Executivo quanto ao
consumo de água.

O art. 2º do projeto faculta ao Poder administrador a utilização de
outra tecnologia, diversa da especificada na proposição, desde que
possibilite o controle e a redução do consumo de água em proporções
análogas aos mecanismos previstos no projeto.

A Constituição da República, no § 1º do art. 25, estabelece que “são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”, fato que atesta a competência
residual do Estado membro para regular matérias não atribuídas à
União e aos Municípios.

Ora, se as construções ou edificações destinam-se ao uso comum
do povo ou abrigam repartições onde são realizados serviços
públicos, é juridicamente possível ao Estado instituir, por meio de lei,
exigências que propiciem melhores instalações para o serviço e
acarretem economia de gastos, como é o caso do consumo de água,
ainda que, no plano prático, tais comportamentos constem dos
respectivos projetos das edificações. Aqui, não se trata de problema
jurídico propriamente dito, mas de aspectos atinentes à conveniência
e à oportunidade da medida prevista, os quais se relacionam ao
mérito, que deve ser analisado pela Comissão de Administração
Pública.

Por outro lado, a matéria que se pretende regular por meio do
projeto não se enquadra no campo da reserva de iniciativa de órgão
ou autoridade, razão pela qual é lícito a membro ou Comissão desta
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Casa deflagrar o procedimento de elaboração legislativa para
estabelecer parâmetros gerais que vinculam o poder público, seja no
âmbito do Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário.

Entretanto, o projeto merece dois reparos. O primeiro incide sobre o
art. 1º e consiste na supressão da expressão “que venham a ser
construídos a partir da publicação desta lei”; o segundo incide sobre o
art. 2º, cuja dicção dá a entender que apenas o Poder Executivo é o
órgão destinatário da futura lei.

No primeiro caso, cabe assinalar que as leis, de uma maneira geral,
são editadas para regular fatos futuros, salvo situação especial nela
prevista. Logo, quando se cogita de atos impessoais e abstratos,
atributos típicos da lei, está-se diante de comandos que regem
situações futuras, não alcançando situações pretéritas. Assim, não
teria sentido constar do comando do art. 1º a expressão mencionada,
pois a futura norma somente passará a ter força jurídica vinculante
para seus destinatários a partir de sua publicação. Para corrigir esse
equívoco, apresentamos a Emenda nº 1, na conclusão desta peça
opinativa.

No segundo caso, a redação dada ao preceito original restringe o
alcance da lei ao Executivo, o que não se nos afigura razoável, pois
trata-se de uma diretriz geral que deve obrigar os Poderes do Estado,
bem como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Isso porque
nem todos os edifícios públicos abrigam serviços do Executivo,
havendo uma pluralidade de imóveis que se destinam a outros órgãos
do poder público. Destarte, torna-se necessário conferir nova redação
ao dispositivo, de modo a inserir no texto as demais instituições do
Estado. No intuito de aperfeiçoar essa prescrição normativa,
apresentamos a Emenda nº 2, ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 495/2007 com as Emendas nºs 1 e 2,
a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos

visando ao controle e à redução do consumo de água em todos os
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empreendimentos imobiliários destinados ao serviço público, bem
como a substituição dos atuais equipamentos em reformas dos
prédios existentes.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Os Poderes do Estado, o Ministério Público e o Tribunal de

Contas poderão adotar outra tecnologia, diversa da acima
especificada, desde que possibilite o controle e a redução do consumo
de água, em proporções iguais ou superiores à proporcionada pelos
mecanismos indicados nesta lei.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 516/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.282/2003, a proposição em
tela dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição de Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame prevê atribuições a serem seguidas pelo

órgão estadual de trânsito no julgamento de infrações, determinando
seja divulgada a categoria do veículo - se oficial, de representação,
particular, de aluguel, de aprendizagem -, se ambulância, viatura
policial, se o veículo foi roubado, furtado ou extorquido, a existência
de multa - vencidas, vincendas ou com recurso em análise - incidente
sobre o veículo.

Prevê, também, o projeto que os veículos destinados a socorro de
incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
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trânsito e as ambulâncias não devem ser multados quando
cometerem infrações de trânsito por estado de necessidade. Da
mesma forma, não poderá o órgão de trânsito aplicar multa aos
veículos roubados desde a data da comunicação do roubo à
autoridade policial até a data da retomada de sua posse ao
proprietário. Nos termos do projeto, tais veículos devem gozar da
presunção de inocência, independentemente de ter de propor recurso.

Argumenta o autor do projeto que o cidadão que tem o veículo
roubado é punido tanto pela inação do Estado, que não foi capaz de
evitar o dano ao proprietário - roubo, furto ou extorsão - ou ainda não
foi capaz de reaver o bem ou punir os delinqüentes, quanto pelo
recebimento de multas por infrações cometidas durante o período em
que não estava de posse do veículo.

Em que pese à intenção do legislador, a matéria não pode prosperar
nesta Casa, pois padece de vício insanável de inconstitucionalidade. É
evidente que o projeto trata de matéria referente a trânsito ao
estabelecer normas a serem observadas quando da aplicação de
multas.

Com efeito, a Constituição da República, ao estabelecer o sistema
de divisão de competência legislativa entre os entes federados
norteou-se pelo princípio da predominância do interesse, conferindo à
União as matérias em que há interesse geral; aos Estados membros,
as de interesse regional; aos Municípios, os assuntos de interesse
local. As disposições referentes ao trânsito estão inseridas entre
aquelas de interesse geral, uma vez que a uniformidade das normas
no território nacional é necessária para o bom funcionamento do
sistema. Assim, o inciso XI do art. 22 do referido Diploma Legal
confere à União a competência privativa para legislar sobre trânsito.
Nesse contexto, como afirma o ilustre constitucionalista Alexandre de
Moraes “a única possibilidade de o Estado-membro legislar sobre
questões relativas a trânsito e transporte, será mediante delegação da
própria União, por meio de lei complementar, de um ponto específico
da citada matéria”. ( “Direito Constitucional”. 9ª ed., São Paulo, Editora
Atlas, 2001.)

Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF - é
enfática ao afirmar a impossibilidade de o Estado membro editar
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normas sobre trânsito. Ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.816, o Plenário do STF, em decisão
unânime, considerou inconstitucional a Lei nº 11.373, de 2000, de
Santa Catarina, que determinava que o Departamento Estadual de
Trânsito - Detran-SC - e o Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-SC - enviassem simultaneamente ao infrator o valor e a foto da
multa registrada por sensor eletrônico, por estar o Estado invadindo
competência privativa da União. No mesmo sentido, as decisões
proferidas nas Adins nºs 2.928, 2.432, 1.479-0/RS e 3.625.

Vale, ainda, destacar que, no uso de sua competência
constitucional, a União editou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -,
Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97. Tal lei estabelece, em seu art. 29,
normas especiais de circulação para os veículos destinados a socorro
de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e de operação de
trânsito, de ambulâncias e prestadores de serviços de utilidade
pública, quando em atendimento em via. Portanto, já estão tais
veículos isentos do pagamento de multa quando cometerem infrações
de trânsito em razão de estado de necessidade, sendo, pois,
desnecessário que o Estado estabeleça normas para abrigar tais
condutas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 3º do projeto, ao estabelecer que a
existência de multas vincendas ou sob recurso não impediria a
alienação do veículo, além do vício formal de inconstitucionalidade,
contraria ele o disposto no art. 131, § 2º, do CTB, segundo o qual um
veículo somente poderá ser licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais
vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.

Por fim, destacamos que, embora o CTB confira atribuições aos
órgãos do Estado componentes do Sistema Nacional de Trânsito, não
tem ele o condão de legislar sobre o tema previsto no projeto, sob
pena de violar o princípio constitucional da repartição de
competências.

Conclusão
Em vista das razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 516/2007.
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Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 538/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe, de teor idêntico ao do Projeto de Lei nº 539/2003, “dispõe
sobre a elaboração de planos de manejo florestal simplificados”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cumpre-nos
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Como observamos no Relatório deste parecer, a proposição em

epígrafe tem teor idêntico ao do Projeto de Lei nº 539/2003, que,
quando de sua tramitação, recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, com o qual concordamos.

Assim, reproduzimos, a seguir, os argumentos jurídicos exarados no
parecer sobre o Projeto de Lei nº 539/2003. Esclarecemos, também,
que o Substitutivo nº 1, apresentado na Conclusão deste parecer, tem
como objetivo aperfeiçoar a matéria, tendo em vista a edição do
Decreto nº 43.710, de 2004, que regulamenta a Lei nº 14.309, de
2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à
biodiversidade.

“O projeto em exame estabelece que os proprietários rurais cujas
propriedades tenham até 150ha e mais de 50% de sua superfície
cobertos de vegetação submetida a regimes de preservação
permanente e reserva legal poderão apresentar plano de manejo
florestal simplificado, elaborado por profissional habilitado, segundo
orientação técnica do órgão de meio ambiente competente.
Estabelece, outrossim, a gratuidade da assistência técnica pelo
Estado, direta ou indiretamente, por meio de empresa pública, para a
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elaboração do plano para os proprietários rurais de áreas de até 50ha.
A Constituição Federal estabelece, no art. 24, VI, que cabe à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
matéria ambiental, notadamente sobre florestas. No âmbito dessa
legislação, cabe à União editar as normas gerais sobre o assunto, e
aos Estados, suplementá-las para atender a suas peculiaridades.

O Código Florestal - Lei Federal nº 4.771,  de 1965, alterada por
medida provisória - atribui o exercício do poder de polícia ao poder
público estadual, para fins de supressão de mata em áreas de
preservação permanente, reserva legal e outras, bem como para o
estabelecimento da localização da reserva legal e a aprovação de
planos de manejo florestal.

Por sua vez, o art. 248, XIII, da Constituição do Estado prevê a
assistência técnica e extensão rural, com atendimento gratuito aos
pequenos produtores rurais e suas formas associativas e aos
beneficiários de projeto de reforma agrária, nos termos da lei.

Pequeno proprietário, para fins da legislação florestal, é aquele cuja
propriedade possui área de até 50ha, quando localizada no Polígono
das Secas, e de até 30ha, se noutra localidade. Esse parâmetro,
contudo, foi fixado para fins de cômputo das áreas de preservação
permanente, com vistas ao cálculo da área de reserva legal. Portanto,
a fixação de outros valores para determinação da assistência gratuita
no tocante ao plano de manejo florestal simplificado insere-se noutro
contexto, vale dizer no âmbito da política rural. Evidentemente, os
parâmetros mencionados servem como orientação para o Estado
dispensar tratamento diferenciado àqueles produtores e posseiros
rurais. Mas, repita-se, eles não são válidos para toda a legislação
estadual de meio ambiente.

Na verdade, o plano de manejo florestal simplificado para as
hipóteses mencionadas no projeto atende reivindicação do setor
agropecuário. Nas discussões ocorridas nesta Casa por ocasião da
elaboração da atual lei de proteção à biodiversidade e de política
florestal, os produtores e posseiros rurais, além de outros segmentos
diretamente envolvidos com a questão, reclamaram um tratamento
diferenciado por parte do IEF para as pequenas e médias
propriedades no tocante ao aproveitamento do solo para fins
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alternativos. Como se sabe, o plano de manejo florestal é um
documento complexo e caro, elaborado por técnico legalmente
habilitado. Assim, é preciso criar um mecanismo alternativo para
permitir que tais produtores explorem economicamente suas terras,
sem prejuízo para o meio ambiente.

Por fim, a iniciativa legislativa está amparada no ‘caput’ do art. 65 da
Constituição do Estado.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 538/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera os arts. 34 e 41 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 art. 34 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada

aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais de áreas com
até 50ha (cinqüenta hectares), por meio dos órgãos técnicos
estaduais, a gratuidade da assistência técnica, especialmente para a
elaboração de planos de manejo florestal previstos nesta lei.”.

Art. 2º - O art. 41 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 3º a 8º:

“Art. 41 - (...)
§ 3º - Para os fins previstos neste artigo, Plano de Manejo Florestal

é o conjunto de ações planejadas e aplicadas à floresta, visando à
obtenção de resultado previamente esperado, mantendo-a em
permanente equilíbrio ecológico.

§ 4º - Serão admitidas para o Plano de Manejo Florestal as
seguintes modalidades:

I - Plano de Manejo Florestal Sustentado, entendido como a
exploração sustentada, por parcelas anuais, de acordo com o ciclo de
corte de cada tipologia, por meio de corte seletivo, não se permitindo o
corte raso e a destoca, de conformidade com a normatização do IEF;
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II - Plano de Manejo Florestal Simplificado, entendido como a
exploração sustentada por meio de corte seletivo, não sendo permitido
o corte raso e a destoca, onde, a critério técnico, poderá ser
explorada, de uma só vez, toda a área liberada, retornando ela após o
fechamento do ciclo de corte, conforme as peculiaridades regionais,
de acordo com a normatização do IEF;

III - Plano de Manejo Florestal Simplificado em Faixas, entendido
como a exploração sustentada em faixas, por meio do corte raso sem
destoca, admitido apenas em regiões específicas do Estado,
declaradas pelo IEF como Zonas Especiais para o Desenvolvimento
de Técnicas de Manejo Florestal Simplificado em Faixas, onde a área
de intervenção não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento)
da área total do talhão e as faixas remanescentes deverão intercalar
as faixas exploradas, sempre em dimensão igual ou superior a estas,
a critério técnico, permitindo a dispersão de sementes para a
regeneração das áreas sob intervenção.

§ 5º - As Zonas Especiais para o Desenvolvimento de Técnicas de
Manejo Florestal Simplificado em Faixas poderão ser declaradas pelo
IEF em qualquer ecossistema, após estudos realizados em conjunto
com instituição de ensino e pesquisa, os quais assegurem
tecnicamente a possibilidade de recuperação do estoque da floresta
em seu estágio atual de regeneração, após a aplicação da técnica
proposta.

§ 6º - Os estudos a que se refere o § 5º poderão ser realizados por
meio de avaliações temporais de explorações feitas em anos
anteriores, verificando-se os aspectos de regeneração natural ou por
meio da instalação de parcelas amostrais que permitam o
acompanhamento do desenvolvimento da floresta.

§ 7º - Nas modalidades de plano de manejo a que se referem os
incisos I e II do § 4º, fica limitado a até 50% (cinqüenta por cento) o
nível de intervenção de área basal, visando à obtenção de resultado
previamente esperado, não sendo permitido o corte raso e a destoca,
salvo os casos especiais e aceiros, corredores, estradas e infra-
estrutura previstos no plano de manejo e aprovados pelo IEF.

§ 8º - O corte e a colheita no Plano de Manejo Florestal Sustentado
poderão ser executados em talhões sucessivos ou alternados.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 586/2007

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 213/2003, “dispõe
sobre o encaminhamento de relatório semestral de atividades
desenvolvidas pelos órgãos e entidades componentes da
administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado, do
Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os órgãos e as entidades da

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, bem como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do
Estado, a encaminharem semestralmente à Assembléia Legislativa,
no prazo de 90 dias contados a partir do término de cada semestre, o
relatório das respectivas atividades, desenvolvidas nos períodos de 1º
de janeiro a 30 de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada
ano. Sujeitam-se às disposições do projeto as Secretarias de Estado,
a Polícia Militar, os Tribunais de Justiça e de Alçada, o Tribunal de
Contas, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado,
as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as
autarquias, as fundações e as demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado. O relatório a ser apresentado deverá
conter os dados de identificação do órgão ou da entidade, a síntese
de suas competências, o número total aproximado de agentes
públicos, de agentes terceirizados, de cargos comissionados e de
funções de confiança e a síntese dos programas, projetos e obras a
cargo do órgão ou entidade, entre outras especificações.
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A proposição estabelece, ainda, que, com base nos dados do último
dia do mês de cada semestre, as sociedades de economia mista
informarão a participação do Estado nas ações com direito a voto, e
as empresas públicas informarão a participação do Estado e dos
demais sócios no capital social da entidade.

O projeto foi analisado na legislatura passada por esta Comissão,
que exarou parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Não existindo qualquer novidade no mundo jurídico que
justifique o enfoque da matéria sob um prisma diferente, mantemos o
entendimento anterior, fazendo, entretanto, pequenos reparos através
das Emendas nºs 1 a 3, que aperfeiçoam o texto original do projeto.

A primeira emenda exclui da letra “c” do inciso I do § 2º do art. 1º do
projeto a menção ao Tribunal de Alçada, uma vez que este órgão foi
extinto em virtude da promulgação da Emenda à Constituição nº 63,
de 2004. Também a Emenda nº 2 promove alteração nesse
dispositivo, ao explicitar que as fundações mencionadas na letra “d”
do inciso II do § 2º do art. 1º do projeto são, necessariamente,
fundações públicas. Por fim, a Emenda nº 3 dá nova redação ao § 2º
do art. 2º do projeto, dispondo que a empresa pública deverá informar,
na forma percentual, a participação, no capital social, do Estado e das
demais entidades de sua administração indireta.

A matéria encontra respaldo na competência atribuída à Assembléia
Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração pública indireta do Estado, haja vista o
disposto no inciso XXXI do art. 62 da Constituição mineira. Trata-se do
exercício do controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com
o auxílio do Tribunal de Contas, dos atos das unidades administrativas
dos Poderes do Estado e das entidades da administração indireta,
conforme está previsto no art. 73, § 1º, I, da mesma Constituição.

Ainda com fulcro na Carta Política mineira, em especial no seu art.
74, o controle externo a cargo da Assembléia Legislativa consiste na
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta,
abrangendo a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do ato de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação;
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a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor
públicos; o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos
monetários; a realização de obra e a prestação de serviço.

Outrossim, embora as unidades administrativas dos Poderes do
Estado e as entidades da administração indireta estejam obrigadas à
publicação mensal, no órgão oficial, do resumo do demonstrativo das
despesas orçamentárias executadas no período, por força do
comando do § 3º do art. 74 da Constituição mineira, poderão constar,
nas informações exigidas no relatório semestral de que trata o projeto,
dados de relevância para o aperfeiçoamento da função fiscalizadora
do Poder Legislativo.

A estes argumentos, acrescente-se que o projeto se coaduna com
os princípios constitucionais norteadores dos atos da administração
pública, especificados no “caput” do art. 37 da Constituição da
República, com a redação que lhe deu a Emenda à Constituição nº 19,
com ênfase nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 586/2007 com as
Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se à letra “c” do inciso I do § 2º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - (...)
I - (...)
c) o Tribunal de Justiça;”.

Emenda nº 2
Dê-se à letra “d” do inciso II do § 2º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - (...)
II - (...)
d) as fundações públicas;”.

Emenda nº 3
Dê-se ao § 2º do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
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§ 2º - A empresa pública deverá informar, na forma percentual, a
participação, no capital social, do Estado e das demais entidades de
sua administração indireta.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 610/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.212/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado,
“estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no
Triângulo”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto determina ao Estado a obrigação de apoiar o

desenvolvimento da fruticultura na região do Triângulo.
Na legislatura passada, por ocasião da apreciação do Projeto de Lei

nº 1.212/2003, a Comissão de Constituição e Justiça considerou
constitucional a medida. Segundo o parecer exarado naquela
oportunidade, a Constituição da República tem como um de seus
objetivos a redução das desigualdades regionais e sociais e a
promoção do bem-estar geral. Além disso, o projeto não apresentava
vício quanto à iniciativa legislativa. Compartilhamos do mesmo
entendimento.

Na verdade, o projeto em epígrafe pretende instituir um conjunto de
normas programáticas orientadas para a ação estatal voltada para o
desenvolvimento de políticas públicas de incremento da fruticultura.

O Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão deste parecer,
objetiva alterar o art. 2º da Lei nº 12.998, de 30/7/98, para incluir entre
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as obrigações do Estado a de estimular o desenvolvimento de pólos
de fruticultura em todas as regiões. Tal medida é necessária para
consolidar numa única lei todas as disposições relacionadas ao
incentivo das atividades de fruticultura.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 610/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 2º - (...)
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 652/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Célio Moreira,
“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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Saúde.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, II, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
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Nos termos do art. 1º da proposta, fica assegurado ao deficiente
mental moderado a grave ou autista o 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.

Nota-se que o referido dispositivo, o qual dá a tônica do projeto e
expressa seu propósito nuclear, ainda que de modo indireto nesse
momento inicial, já prescreve ações para os órgãos do Poder
Executivo, de modo a impactar na sua organização administrativa.
Além disso, apenas reitera direitos que a ordem normativa cuida de
assegurar e que podem ser promovidos ou implementados por meio
de normas administrativas, desde que existam recursos orçamentários
para tais finalidades. É o que se depreende da Constituição da
República, no título referente à ordem social, integrado por
dispositivos que dizem ser a assistência social, a saúde e a educação
direitos de caráter fundamental, bem como da legislação federal
reguladora do Sistema Único de Saúde, da Assistência Social e do
sistema educacional brasileiro (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).

Particularmente no que tange à saúde, temática que muito
intensamente permeia toda a proposta, observa-se que todas as
correspondentes ações públicas já estão previamente traçadas nas
normas operacionais do SUS, as quais são discutidas e aprovadas
pelas autoridades locais, regionais e nacionais, conjuntamente.
Somente se houver singularidade em determinado Estado ou
Município é que se justifica a edição de ato normativo para criação de
ações mais específicas, embasadas no princípio da predominância
dos interesses, implícito, notadamente, nos arts. 1º, 18, 25 e 29 da
Constituição da República.

Assim ocorre com o art. 2º do projeto que, além de não apresentar
novidade jurídica, ainda expressa comando que confere diretrizes de
atuação para os órgãos executivos do Estado. Afinal, diz a referida
norma que o Estado deverá realizar campanha de esclarecimento à
população sobre a deficiência mental moderada a grave e o autismo,
por meio da mídia e outros veículos de divulgação, tais como
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cartazes, “folders”, DVDs, cartilhas, palestras e fóruns, informando os
locais de atendimento especializado a essas pessoas. Ações dessa
ordem competem ao Poder Executivo, ao qual incumbe atender o
interesse público por meio de medidas de concretização do sistema
jurídico.

O mesmo se verifica no art. 3º, segundo o qual 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.

Segue o art. 4º, determinando ao Estado 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.

Observa-se, mais uma vez, que a proposta legislativa está emitindo
diretrizes de atuação para os órgãos do Poder Executivo, diretrizes
dispensáveis pois que já amparadas por normas constitucionais e
legais.

Na forma do art. 5º, ficam as instituições de ensino regular obrigadas
a ter em seus quadros funcionais psicopedagogos e pessoal
especializados no atendimento às pessoas portadoras de
necessidades especiais de que trata esta lei. 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. Neste caso específico, o
projeto impõe aos agentes privados obrigações públicas que estão a
cargo do Estado, podendo, em situações mais extremas, tornar
inviável o funcionamento de entidades que, não obstante constituídas
com o capital privado, atuam como importantes parceiros do Estado e
da Sociedade. Conforme estatuído no § 1º do art. 13 da Constituição
Mineira, as medidas administrativas dos poderes públicos estaduais
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devem, entre outros, guardar harmonia com o princípio da
razoabilidade. Não é razoável transferir tão pesado ônus aos agentes
privados que atuam no segmento educacional. Ademais, dizer que o
portador de deficiência mental moderada a grave ou autismo tem os
mesmo direitos de todas as demais pessoas que estão na escola, por
uma lado, é repetir o que já diz a Constituição e, por outro, pode
encerrar contradição nos termos da proposta. Afinal, quanto a este
aspecto último, o próprio projeto admite o discrímen na medida em
que exige que as instituições de ensino contratem profissionais
especializados no atendimento de apenas uma parcela do seu
alunado.

Com referência ao art. 6º, fica o Estado obrigado a 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. O
art. 7º, em linhas gerais, diz que 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 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. O art. 8º
impõe ao Governo disponibilizar tratamento especializado e específico
para pessoas portadoras de deficiência mental moderada a grave ou
autismo, independentemente de idade, estabelecendo a relação de
atividades a se desenvolverem, a exemplo da 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.

Como se pode perceber, em todos esses dispositivos novamente se
repetem os vícios da proposta acima já apontados.

Do art. 9º ao art. 13, o projeto cuida da parte atinente à assistência
social. Os mesmos problemas se repetem. Assim, propõe-se que seja
criado o Cadastro Estadual de Pessoas Portadoras de Autismo e outro
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Transtorno de Desenvolvimento - Ceppa. Ademais, que se possibilite
o transporte coletivo específico ou individual de pessoas portadoras
de deficiência mental moderada a grave ou autismo, com vistas ao
atendimento das suas necessidades de ensino ou assistência à
saúde, por meio de transporte de massa ou ambulâncias específicas.
Também se determina que 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 estar
regularmente constituídas e apresentar objetivos estatutários e plano
de trabalho compatíveis com esta lei e com as finalidades da
respectiva área de atuação e oferecer instalações físicas em
condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança, de
acordo com as normas previstas em lei.

Os arts. 12 e 13 fixam normas sobre celebração de convênio.
Define-se, sobretudo, a obrigação das entidades destinadas ao
tratamento em tempo integral de acolhimento ou de longa
permanência para efeito de convênio e parceria com o Estado. A
matéria atinente aos convênios já se encontra disciplinada no art. 116
da Lei nº 8.666, de 1993, restando ao Executivo, conforme o tipo de
convênio que se queira celebrar, estabelecer as suas regras de
execução. Toda a parte financeira está regulada na Lei nº 4.320, de
1964.

Seguem as disposições finais da proposta. Proíbe-se o
estabelecimento de idade para a concessão de qualquer tipo de
benefício a que faz jus o deficiente mental moderado a grave ou
autista. Ademais, por meio de regra que diz o que já está
determinado, informa-se que os recursos necessários para a
consecução das obrigações contidas nesta lei deverão ser previstos e
garantidos em dotações específicas da Lei Orçamentária.

Em resumo, a proposta desafia o princípio da independência dos
poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República. Incorre em
vício de iniciativa, à luz do disposto na letra “e” do inciso III do art. 66
da Constituição do Estado, e cuida de matéria de cunho
essencialmente administrativo.

É importante que o Legislativo respeite o espaço de atuação e de
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iniciativa reservados ao Poder Executivo. Se a este poder compete
prover as necessidades coletivas, por meio de ações concretas e
segundo as disponibilidades financeiras do tesouro, quaisquer novas
ações devem ser provocadas pelo Executivo no momento em que
julgar conveniente. Caso contrário, a atuação administrativa do Estado
ficará comprometida tanto do ponto de vista da sua eficiência quanto
da sua economicidade. É o Poder Executivo que arrecada os tributos
que irão sustentar o exercício das suas atribuições. Ninguém melhor
do que ele pode avaliar a oportunidade de se desenvolverem novas
atividades de atendimento do interesse público. É justamente por isso
que a ordem jurídica traça-lhe parâmetros de ação, muitos deles
expressos diretamente na Constituição e dotados de tessitura aberta,
a fim de que sejam amoldados às necessidades de atendimento
público que surgem na dinâmica da vida social.

Não se trata de amesquinhar o papel conferido ao Legislativo,
mesmo porque a ele compete estatuir esses parâmetros normativos
mais abertos com base nos quais o Executivo exerce suas missões.
Aliás, especificamente em relação ao projeto em exame, tais
parâmetros, conforme demonstrado, já se encontram previamente
definidos, o que revela, sob outro ângulo, que a ausência de novidade
também compromete a aprovação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 652/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 670/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, tem por objetivo alterar a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público
do Estado.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 670/2007 pretende alterar a Lei nº 13.408, de

1999, nela inserindo dispositivo possibilitando que nome de pessoa
estrangeira, com naturalidade brasileira, possa, tal qual nome de
brasileiros, ser utilizado para denominação de estabelecimentos,
instituições ou próprios públicos, desde que o homenageado tenha
vínculo funcional ou ideológico com tais bens.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto de lei,
aprimorando-o. A alteração introduzida resume-se, em essência, à
supressão dos termos “com naturalidade brasileira”, pois o estrangeiro
naturalizado só pode ser distinguido dos nacionais em casos
excepcionais, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 12 da
Constituição Federal.

No que concerne ao mérito da proposição, esta Comissão entende
que é conveniente e oportuno o reconhecimento dos relevantes
serviços prestados pelos estrangeiros no Brasil. É sabido que vários
estrangeiros contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento
do País, prestando notáveis serviços em várias áreas; outros, como
cientistas, professores, inventores, têm se distinguido no exercício de
sua profissão.

Além disso, nada obsta que tal homenagem prestada a brasileiros
seja estendida aos estrangeiros, desde que tenham tido forte
identidade com o bem público estadual a ser nomeado. Assim,
julgamos que o projeto em análise merece a aprovação desta Casa
Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

670/2007 em 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Maria Lúcia

Mendonça - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 768/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Adalclever
Lopes, acrescenta dispositivos à Lei nº 14.130, de 19/12/2001, que
dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser
examinado quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, Regimento Interno.

Fundamentação
Por oportuno, informamos que na legislatura passada tramitou nesta

Casa o Projeto de Lei nº 1.616/2004, tratando de tema similar ao da
proposição sob comento. Ao ser analisado por esta Comissão, o
referido projeto recebeu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentado.

A proposta, conforme se infere do art. 1º, tem por objetivo tornar
obrigatória a instalação de equipamentos acessórios de prevenção a
incêndio em imóveis tombados ou situados nas proximidades de
monumentos ou sítios históricos.

Embora não esgote a descrição desses equipamentos, o que fica a
cargo do regulamento da lei, o projeto exige sejam instalados
hidrantes nas proximidades dos bens tombados, além de detetores de
início de incêndio, prescrevendo, desse modo, obrigação para o Poder
Executivo. Nesse passo, incorre o legislador no vício de
inconstitucionalidade decorrente do descumprimento do disposto no
art. 90, inciso XIV, da Constituição do Estado, que estabelece a
competência privativa do Governador para dispor sobre a organização
e a atividade do Poder Executivo. Não bastasse o óbice jurídico
apontado, o projeto também infringe o art. 66, inciso III, alíneas “b” e
“e” da mesma Carta Política, uma vez que esses dispositivos
conferem ao Governador do Estado a iniciativa privativa para dispor
sobre funções e atribuição de competências para os órgãos da
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administração pública. Dessa forma eis desacatado o princípio da
separação de Poderes, inscrito no art. 2º da Carta Magna.

Finalmente, o projeto proíbe que seja armazenado material
inflamável nos locais mencionados.

Não obstante seja louvável a preocupação do autor da proposição, é
preciso observar que a matéria tem natureza eminentemente técnica,
não sendo recomendável atribuir-lhe tratamento legal, a não ser
quanto aos lineamentos gerais. Essa, aliás, foi a linha seguida pelo
legislador quando da edição da citada Lei nº 14.130, de 2001, a qual
se pretende alterar.

Ademais, vale lembrar que a obrigação de conservar o bem
tombado diz respeito não só ao proprietário do imóvel, mas também,
na ausência de recursos, ao próprio poder público responsável pelo
tombamento, que pode ser a União, o Estado ou o Município. Como
as obrigações em comento acarretam despesa, é preciso definir com
clareza a quem incumbe tal responsabilidade financeira, o que não
acontece no projeto.

Tendo em vista os impedimentos destacados, afigura-se-nos mais
prudente deixar por conta do regulamento da lei a definição de
medidas, tanto especiais quanto acessórias, para proteger do perigo
de incêndio os bens tombados. Caso contrário, estará o projeto
desafiando princípios constitucionais inscritos no “caput” do art. 13 da
Constituição do Estado, a exemplo dos princípios da razoabilidade e
da eficiência.

Sendo assim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1.

Conclusão
Em vista das razões apontadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 768/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 10 à 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 - Fica acrescido o seguinte art. 10 à Lei nº 14.130, de 19 de
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dezembro de 2001, renumerando-se os demais:
“Art. 10 - Serão instalados equipamentos de prevenção acessória a

incêndio nas proximidades de imóveis tombados pelo Estado,
conforme definido no regulamento desta lei.

Parágrafo único - Fica proibido o armazenamento de material
inflamável nos locais a que se refere o ‘caput’ deste artigo.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 829/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no
Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende instituir política pública de incentivo

ao uso da energia solar, como instrumento não só de contribuição, por
parte do Estado, para o desenvolvimento ambiental sustentável, mas
também de redução de custos financeiros nos órgãos e nas entidades
da administração pública.

Quando do exame do Projeto de Lei nº 629/2003, convertido na Lei
nº 15.074, de 5/5/2004, a Comissão de Constituição e Justiça
salientou que esse tipo de medida beneficia o meio ambiente e faz
baixar o custo de vida, no contexto da implantação de sistemas de
energia solar nos projetos de construção de habitações populares
realizados com recursos do Fundo Estadual de Habitação - FEH.

A Comissão ressaltou, também, a necessidade de o poder público



1699

atuar objetivando estimular e orientar a população quanto à utilização
de outras fontes de energia. Quanto aos aspectos jurídicos da
matéria, a Comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto.

De acordo com esse entendimento, revela-se constitucional projeto,
que, sem legislar sobre energia - matéria da alçada privativa da União
-, estabelece política pública de incentivo ao uso de energia de fonte
renovável, como a solar, de forma complementar ou substitutiva às
tradicionais, como as termoelétricas e hidroelétricas.

Concordamos com esse entendimento.
A proposição em exame e o Projeto de Lei nº 629/2003 dispensam à

energia solar tratamento semelhante; a diferença substancial entre as
duas proposições diz respeito ao alcance da medida. No projeto em
tela, a política se volta para o Estado como um todo; no Projeto de Lei
nº 629/2003, é ela dirigida especificamente para a construção de
habitações populares com recursos do poder público estadual. Assim,
em nossa avaliação, ambas as políticas podem coexistir de forma
autônoma, sem que uma prejudique a outra.

Não obstante isso, registramos a existência da Lei nº 15.698, de
25/7/2005, que dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia
eólica e dá outras providências. Assim, para condensar num único
diploma normativo as disposições relacionadas ao uso de energia
alternativa de fonte renovável, apresentamos, na conclusão deste
parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 829/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao uso da energia

eólica e da energia solar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público desenvolverá ações visando a incentivar o

uso da energia eólica e da energia solar.
Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo:
I - promover estudos visando à ampliação do uso de energia elétrica

gerada a partir da energia eólica e da energia solar;
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II - promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da
energia eólica e da energia solar;

III - financiar ações que incentivem a produção e a aquisição de
equipamentos geradores da energia eólica e da energia solar;

IV - financiar pesquisas de mapeamento do potencial da energia
eólica e da energia solar no Estado, a serem desenvolvidas pelas
entidades competentes;

V - promover estudos para a concessão de benefícios tributários às
empresas produtoras de equipamentos geradores da energia eólica e
da energia solar, observados os preceitos da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4/5/2000.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 15.698, de 25 de julho de 2005.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 852/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº
852/2007 tem por finalidade alterar o prazo de duração do Fundo
Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, o projeto de lei foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Cabe-nos, preliminarmente, emitir parecer
sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o
disposto no art. 195, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe promove alteração no art. 4º da Lei nº

15.695, de 21/7/2005. Segundo a redação atual, fica estabelecido que
o Fundomaq tem prazo de duração até 31/8/2008, equivalente ao
prazo máximo de vigência do Programa Máquinas para o
Desenvolvimento. Com a mudança pretendida, o citado art. 4º passa a
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
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Máquinas para o Desenvolvimento”.
Na justificação do projeto, o autor afirma que o governo do Estado,

em 2005, ao criar o Programa Máquinas para o Desenvolvimento e o
Fundomaq, deu importante passo para melhorar as condições da
malha viária no Estado, especialmente no que diz respeito ao sistema
de transporte para as comunidades regionais. Ressalta, ainda, o prazo
previsto para o encerramento do fundo e do programa e aduz que
seria necessário permitir a continuidade do programa até o término do
atual governo.

Uma vez que a proposta depende de avaliações de mérito,
especialmente de ordem técnica e financeira, as quais serão feitas no
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
incumbe-nos, neste momento, examiná-la do ponto de vista jurídico-
formal.

Nesse aspecto, não se verifica vício de competência, pois a matéria
encontra-se no âmbito das atribuições estaduais. O fundo e o
programa em questão objetivam melhorar a malha viária do Estado.

Além disso, não há que falar em vício de iniciativa, à luz do que
dispõe o art. 66 da Constituição do Estado. A proposta, de iniciativa
parlamentar, tão-somente prorroga a vigência do fundo, mas não
interfere na organização administrativa do Poder Executivo, ao qual
compete gerir o fundo e implementar o programa.

Embora a extensão do prazo de vigência do fundo tenda a acarretar
despesa ao Erário, é importante observar que, além de haver a
contrapartida dos Municípios, nos termos do citado art. 8º (a qual se
dará em até 36 parcelas, sendo que a data da realização da última
parcela não poderá ser posterior à data da extinção do Fundo), a lei
estabelece as fontes de receita do fundo, a serem utilizadas conforme
as possibilidades financeiras e a conveniência administrativa do
governo. É o que se pode inferir da leitura do disposto no art. 3º do
projeto, segundo o qual são recursos do fundo os consignados no
orçamento do Estado ou em créditos adicionais; os provenientes de
operações de crédito interno e externo de que o Estado seja mutuário;
os provenientes de parcerias entre o Estado e os Municípios ou
associações de Municípios, na forma do art. 8º da lei, e os
provenientes de outras fontes.
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Finalmente, aproveitamos o ensejo para efetuar a ampliação do
escopo do fundo, sem que se desnaturem seus propósitos originais.
Trata-se de permitir que os recursos do fundo sejam também
empregados na aquisição de implementos e de ambulâncias,
conforme foi, a propósito, sugerido na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quando da tramitação do Projeto de Lei nº
2.417/2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 852/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

Emenda nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O § 1º do art. 7º da Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005,

fica acrescido dos seguintes incisos III e IV:
‘Art. 7º - (...)
§ 1º - (...)
III - implementos;
IV - ambulâncias.’.”.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 922/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 922/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.206/2003, “inclui
no currículo do ensino formal conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e 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 aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
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A proposição em análise determina a inclusão nos currículos das
escolas do ensino formal de matérias e conteúdos relativos ao
processo de envelhecimento das pessoas, com o objetivo de estimular
a valorização do idoso pela sociedade, eliminando, assim, o
preconceito.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, 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 no art. 24, IX, a competência
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para
legislar sobre educação, cultura e ensino.

Dessa forma, as normas que estabelecem diretrizes gerais para a
educação nacional são de domínio exclusivo da União. Já os Estados
podem legislar concorrentemente com a União sobre normas que
disponham suplementarmente sobre educação, cultura e ensino.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal nº
9.394, de 1996. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada, que atenda às
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de
os Estados legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma
geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico
pretendida pela proposição em análise não encontra óbice de
natureza legal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, em sede
de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-
1-DF, ao reconhecer a competência do Estado membro para
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares, em face da
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição
da República.

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 autonomia
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pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público. Em decorrência disso, o
projeto em estudo 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 com
os direitos de alunos e professores.

Ressaltamos, também, a necessidade de uma profunda análise, a
ser realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a
inclusão desse conteúdo no currículo escolar irá causar na autonomia
pedagógica das escolas, inclusive sobre a possibilidade de a carga de
disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte flexível do
currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isto, impraticável.

Informamos, por fim, que a proposição em estudo não especifica em
qual dos níveis de educação deverá o conteúdo ser ministrado.
Ademais, salientamos a necessidade de se suprimir a previsão de que
haverá uma disciplina específica para se ministrar tal conteúdo, de
modo que os conhecimentos relativos ao envelhecimento das pessoas
possam ser dados por professores em exercício, sem haver a
necessidade de contratar profissionais especializados, o que iria gerar
aumento de despesa. Para sanar tais irregularidades e adequar a
proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer,
o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 922/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Inclui no currículo do ensino médio e fundamental conteúdo

referente ao processo de envelhecimento das pessoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas do ensino médio e fundamental integrantes do

sistema estadual de ensino incluirão em seus currículos conteúdo
pedagógico que aborde o processo de envelhecimento das pessoas,
com o objetivo de estimular o respeito ao idoso e sua valorização pela
sociedade, de eliminar o preconceito contra tais pessoas e de produzir
conhecimentos sobre o tema.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 946/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe
inclui o jogo de xadrez como atividade extracurricular nas escolas da
rede pública estadual.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora 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
A proposição em exame pretende que o jogo de xadrez seja incluído

como atividade extracurricular opcional nas escolas de ensino
fundamental e médio da rede pública estadual.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, registre-se que a Constituição Federal prevê, em seu art. 22,
inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre
educação, cultura e ensino. Dessa forma, faz-se necessário distinguir
duas modalidades básicas de lei educacional: a que estabelece as
diretrizes gerais para a educação nacional - e é de domínio exclusivo
da União - e a que dispõe suplementarmente sobre educação, cultura
e ensino, que é de competência concorrente da União e dos Estados,
por força do disposto no art. 24, IX, da Constituição Federal.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei
Federal nº 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, que define as diretrizes e bases da
educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os
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currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada, a fim de atender as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade, resulta a possibilidade de
haver legislação suplementar por parte dos Estados federados,
respeitadas as imposições da norma geral.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.991-1/DF, e reconheceu a competência do Estado membro para
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares, em face da
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição
da República. Conclui-se, assim, que a medida proposta não encontra
óbice de natureza legal.

Um projeto de conteúdo idêntico tramitou nesta Casa, na legislatura
passada, na forma do Projeto de Lei nº 323/2003, que recebeu
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Ao ser
analisado na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
foram ressaltados os benefícios que a prática do jogo de xadrez traz
para o desenvolvimento intelectual, contribuindo para a concentração.
Ademais, ressaltou o parecer daquela Comissão que, à vista dos
benefícios que tal prática pode trazer aos estudantes, um movimento
de inclusão dessa atividade como parte da estratégia educativa está-
se iniciando em todo o País.

No âmbito internacional, a Unesco tem recomendado a inclusão da
prática do xadrez nos planos educativos de seus países membros. Na
esfera nacional, o Ministério da Educação, em parceria com o
Ministério dos Esportes e entidades como a Federação Brasileira de
Xadrez, está implementando o Projeto Xadrez nas Escolas. Já no
âmbito estadual, as Secretarias de Desenvolvimento Social e
Esportes, de Educação e a Federação Mineira de Xadrez lançaram,
em parceria, um projeto homônimo. Cerca de R$27.000,00 foram
investidos no projeto, que beneficiará, aproximadamente, 25 mil
alunos.

Ressalte-se, todavia, a necessidade de haver uma profunda análise,
a ser realizada na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, sobre as implicações da medida em relação à autonomia
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pedagógica das escolas, inclusive sobre a possibilidade de a carga de
disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte flexível do
currículo tornar-se excessiva e, por isto, impraticável.

Ressaltamos, também, a necessidade de se suprimir o art. 3º do
projeto, que autoriza o Estado a firmar parcerias e convênios com
entidades públicas e privadas visando ao treinamento de pessoal das
unidades escolares e à aquisição do material necessário. Informamos
que tal atribuição já constitui uma atividade típica do Poder Executivo,
dispensando, assim, a autorização legislativa.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 946/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º .
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Rosângela Reis - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nº 1.025/2007
visa autorizar a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar ao
Município de Jaíba o imóvel que especifica.

Publicada no ”Diário do Legislativo”, em 10/5/1007, vem a matéria a
esta Comissão, para ser examinada preliminarmente quanto aos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.025/2007 pretende obter a necessária

autorização legislativa para que a Fundação Rural Mineira -
Ruralminas - possa alienar, ao Município de Jaíba, imóvel rural com
área de 52,0727ha, composto dos lotes nºs 210, 212, 255, 256, 257,
258, 298 e 300, situado na margem direita da estrada que liga o
símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - a
Mocambinho, inserido na área do Projeto Jaíba, naquele Município,
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registrado sob o nº 3.358, a fls. 215 do Livro 3-B, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

De acordo com o art. 2º da proposição, a referida transferência de
domínio será realizada na modalidade de venda, a ser paga pelo
adquirente em até 50 meses e tem como finalidade, única e
exclusivamente, a instalação do Distrito Industrial do Projeto Jaíba -
Etapa I.

O projeto prevê que a alienação será precedida de avaliação oficial
a cargo de comissão a ser designada pelo Presidente da Ruralminas,
de acordo com as exigências estabelecidas no art. 18 da Constituição
do Estado e no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e os contratos da
administração pública.

Esses dispositivos condicionam a alienação de bem público à prévia
autorização legislativa, condicionada esta à existência de interesse
público devidamente justificado, a qual se encontra perfeitamente
atendida, haja vista o alcance social da finalidade da transferência -
instalação de distrito industrial.

Com relação à necessidade de licitação para a venda de imóvel
público, o procedimento é dispensado por se tratar de venda a outra
entidade da administração pública, com fundamento na alínea “e” do
inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666.

Ressalte-se, por fim, que, no caso em tela, alienação por venda não
cabe cláusula de reversão do bem ao patrimônio do vendedor no caso
de não-cumprimento da finalidade estabelecida. Por isso
apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, para suprimir o
art. 3º do projeto, que estabelece tal exigência.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.025/2007, com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 8/200 7
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 8/2007, de autoria 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, 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° 8/2007
Institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de

mandioca e seus derivados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 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 ou polvilho
e produtos industrializados que contenham na sua composição a
mandioca, sua farinha ou sua fécula.

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

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

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

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

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

mandioca, com ênfase no respeito às normas ambientais, no equilíbrio
econômico 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,
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por meio de parcerias com associações, sindicatos de classe, órgãos
governamentais, instituições de crédito, pesquisa e ensino e de outras
ações;

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

Art. 3° - Na implementação da política de que trata esta lei:
I - será dada prioridade à agricultura familiar;
II - será garantida a participação de representantes dos diversos

setores econômicos e sociais envolvidos.

Art. 4° - O Estado incluirá na composição de cestas básicas
distribuídas em situações emergenciais e pelos programas sociais de
sua responsabilidade ou de que participe a farinha ou a fécula da
mandioca.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 123/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 123/2007, de autoria do Deputad o Ivair

Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 123/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Monsenhor Paulo imóvel com área de 589m² (quinhentos e oitenta e
nove metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob o
n° 7.079, a fls. 146 do Livro 3-K, no Cartório de R egistro de Imóveis da
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Comarca de Campanha.
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à

construção de quadra poliesportiva e ao atendimento de projetos
sociais.

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, 23 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 24/5/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Silvana Zélia Ardo Baracat, ocorrido em 22/5/2007, em Passa-Quatro.
(- 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. João Bosco Martins de Abreu por sua

eleição para a Presidência da Associação dos Suinocultores do
Estado de Minas Gerais, com sede em Patos de Minas (Requerimento
nº 457/2007, do Deputado Inácio Franco)

de aplauso à Rádio Musirama pelo transcurso do 27º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 490/2007, do Deputado Doutor
Viana).

de congratulações com a Sra. Edna Maria Silva Glória pelos
serviços prestados na direção da Escola Estadual Israel Pinheiro
(Requerimento nº 505/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Israel Pinheiro pela
passagem do cinqüentenário de sua fundação (Requerimento nº
506/2007, do Deputado Jayro Lessa);
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de congratulações com o Conselho Federal de Educação Física pela
instituição de 2007 como o Ano da Ginástica Laboral (Requerimento
nº 510/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física da
6ª Região de Minas Gerais pela instituição de 2007 como o Ano da
Ginástica Laboral (Requerimento nº 511/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com o estudante Oraldo Gonçalves da Silva Neto,
representante da Escola Estadual Manoel Batista, de Pará de Minas
pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (Requerimento nº 572/2007, da Comissão de
Educação);

de congratulações com o estudante André Filipe Mendonça Duarte,
representante da Escola Estadual Manuel Batista, de Pará de Minas,
pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (Requerimento nº 573/2007, da Comissão de
Educação);

de congratulações com o estudante Luís Carlos de Oliveira
Brochado, representante da Escola Estadual Fernando Otávio, de
Pará de Minas, pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Requerimento nº 574/2007, da
Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/5/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Geraldo Alves de Moura - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sebastião Costa -

Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Geraldo Alves de Moura, Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo
Plantar; Senador Eduardo Azeredo; Deputado Federal José Santana;
Desembargador Osmando Almeida; Maurílio Guimarães, Prefeito
Municipal de Curvelo; Carlos Albérico Villar, Cônsul Geral do Uruguai;
Francisco José Fernandes, representante dos funcionários do Grupo
Plantar; e Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Paulo Afonso

Romano, Secretário Adjunto de Agricultura; Vereador Marcos Dupim,
Presidente da Câmara Municipal de Curvelo; Dalton Canabrava, Vice-
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Prefeito de Curvelo; Emersomm Danezzi, Luiz da Costa Evangelista e
Milton Amâncio, Vereadores de Inimutaba; Gilson Carvalho Salles,
Prefeito de Inimutaba; Germano Aguiar Vieira, Presidente da
Associação Mineira de Silvicultura; da Exma. Sra. Mônica Braga de
Vasconcelos Costa, representando a Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas; e dos Exmos. Srs. Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor-
Geral do Instituto Estadual de Florestas, representando o Secretário
José Carlos Carvalho; Ricardo Castilho, Coordenador Regional de
Relações Institucionais do Sindiextra, representando o Presidente do
Sindicato; Rafael Costa, Vereador de Curvelo; Olavo Machado Júnior,
representando Robson Andrade, Presidente da Fiemg; Márcio Gomes
Carneiro, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais;
do ex-Ministro Paulino Cícero de Vasconcellos e da Exma. Sra. Maria
Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Plantar S.A.

Reflorestamentos pelo transcurso de seus 40 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
que será interpretado pelo Coral Plantar, sob a regência da maestrina
Idene Gutfraind. O Coral Plantar, regido pela maestrina Idene
Gutfraind, é composto por 35 colaboradores do Viveiro Clonal de
Curvelo. Antes mesmo de completar um ano, o Coral, em 2006, fez
sua primeira apresentação no 4º Festival de Corais de Belo Horizonte.
Hoje nos prestigia com a apresentação do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Doutor Viana

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando o Exmo.
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Geraldo Aves
de Moura, Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Plantar;
Senador Eduardo Azeredo, que muito nos honra com sua presença;
José Santana, Deputado Federal, que também nos honra com sua
presença; Desembargador Osmando Almeida, meu prezado amigo;
Maurílio Soares Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo, por meio
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de quem cumprimento os demais Prefeitos da nossa região aqui
presentes; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai, boa noite.
Cumprimento também todos os funcionários do Grupo Plantar, por
meio de seu representante, Sr. Francisco José Fernandes; demais
autoridades aqui presentes, empresários, representantes, senhoras e
senhores, funcionários da Casa, público que nos assiste das galerias,
a Plantar nasceu em Curvelo. Que feliz idéia, que dia feliz!

Um homem de fibra torna-se conhecido por suas ações, pelo
caminho que escolheu para trilhar na vida, pelos seus amigos, pela
afeição de seus familiares, por sua história. O Sr. Gualter Moura foi
um homem de fibra. Com certeza absoluta, posso afirmar que a
história da Plantar se confunde com a história do nosso saudoso
Gualter Moura, um engenheiro de visão, que, aos 30 anos de idade,
criou a Plantar S.A. Reflorestamentos, buscando sempre o progresso
por meio da tecnologia; sendo um dos responsáveis pelas primeiras e
pioneiras experiências em clonagem do eucalipto. O Dr. Gualter
Moura, infelizmente, deixou-nos aos 69 anos, no dia 16/4/2004,
deixando-nos, com certeza, muita saudade. Mas deixou-nos também
a filosofia de que é possível integrar a tecnologia a um modelo
economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo.
Essa foi a herança que Gualter Moura deixou aos seus filhos, irmãos,
demais parentes, funcionários e a todos que conviveram com ele,
profissionais que aprenderam bem a lição do mestre. A Plantar
nasceu pequena, em uma área que poderíamos dizer ínfima, e passou
a ter 80.000ha de florestas plantadas, o que, naquela época,
revolucionou o setor florestal, também de siderurgia e carvão vegetal
no Brasil.

Por esses e outros motivos, para comemorar de maneira marcante e
permanente o aniversário dos 40 anos da Plantar, apresentei um
requerimento a esta Casa de homenagem especial, que foi aprovado
por unanimidade pelos meus pares desta Assembléia.

Entendemos todos nós que a homenagem mais apropriada seria a
honra da indicação desta reunião festiva, de modo que a lembrança
desta data ficasse destacada com a grandeza e a importância dessa
empresa ímpar no setor do nosso Estado, diversas vezes premiada,
nacional e internacionalmente, pela qualidade e certificação
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internacional na produção de mudas, atividades de plantio e colheita
florestal; possuindo também o FSC, certificado de manejo florestal
mais reconhecido e respeitado no mundo, considerando aspectos
ecológicos, sociais e econômicos. Tem ainda o Selo Abrinq,
concedido à Plantar por sua atuação social em favor da criança e do
adolescente, em especial na prevenção e erradicação do trabalho
infantil.

As florestas da Plantar, que estão localizadas em Curvelo,
Felixlândia, Morada Nova e na região de Montes Claros, engrandecem
o nome do nosso Estado, ajudam na preservação do meio ambiente, e
contribuem de forma excepcional para o crescimento da nossa
economia, gerando emprego e renda, tendo mais de 9 mil funcionários
distribuídos pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo,
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. E hoje, para nossa
alegria, soubemos, conversando com o Cônsul do Uruguai, que ele
está doido para levar a Plantar também para aquele país. Essa foi a
última notícia que tivemos e que nos alegra a todos, pois, com
certeza, Dr. Geraldo, em breve a Plantar não será mais interestadual,
mas internacional.

Este é, pois, um momento de extraordinária alegria, a oportunidade
de cumprimentar, pessoalmente e na presença dos senhores, todos
os seus funcionários e sua diretoria; na verdade, se o tempo me
permitisse, eu citaria o nome de cada um dos abnegados funcionários
da Plantar, mas, como isso demoraria muito, gostaria de parabenizar
o trabalho de todos na pessoa do Sr. Francisco José Fernandes,
funcionário mais antigo, escolhido com muita justiça pelos seus
colegas para representar o funcionalismo da empresa, onde trabalha
desde 1969.

No entanto, não poderia deixar de mencionar o nome do Sr. Geraldo
Moura, Diretor da Plantar, homem digno, competente e capaz, que,
juntamente com o seu irmão Gualter Moura, transformou a empresa
Plantar em uma das mais respeitadas do Brasil - Geraldo Moura, esse
homem simples e de idéias arrojadas, que, com seus irmãos,
consegue fazer com que a empresa mantenha a tradição familiar e
tenha um desenvolvimento extraordinário, que merece os aplausos de
todos nós. Receba, pois, amigo Geraldo Moura, os meus parabéns,
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estendendo-os a toda a sua família e à família Plantar.
A Gerência de Relações Institucionais da Plantar é eficiente,

agradável e alegre, e essa é a imagem que temos da empresa quando
estamos ao lado do competente Dr. Antônio Tarcizo de Andrade e
Silva, que tanto conhecemos e que tem orgulho de fazer parte dessa
empresa, que defende tanto e com a qual mistura-se tanto que é
conhecido por todos como “o Tarcizo da Plantar”.

Parabenizo a empresa por ter, em seu quadro funcional, alguém tão
adequado para levar o nome da Plantar aos quatro cantos de Minas,
do Brasil e, quiçá, do mundo.

Nestas quatro décadas de atuação, o eficiente trabalho desenvolvido
pela Plantar demonstra que o cultivo de florestas plantadas em Minas
Gerais é uma alternativa viável do ponto de vista econômico e social,
proporcionando crescimento às cidades, mudando a realidade das
regiões onde atua, como mudou a região das minhas queridas
Curvelo e Felixlândia, cidades nas quais sou testemunha ocular do
desenvolvimento gerado após a chegada da Plantar. Sou testemunha
do quanto a vida daquelas pequenas comunidades melhorou com a
geração de emprego para os filhos de pequenos produtores e através
de projetos sociais desenvolvidos na região.

Parabéns funcionários, diretoria, parabéns a todos vocês da Plantar!
A Plantar é motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado José Henrique, representando

o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa, fará entrega ao Sr. Geraldo Alves de Moura, Diretor
Administrativo e Financeiro do Grupo Plantar, de placa alusiva a esta
homenagem. Para tanto, solicitamos a esses que se posicionem no
local indicado pela equipe do Cerimonial. A placa contém os seguintes
dizeres: “O sucesso da Plantar S.A. Reflorestamentos, resultado do
pioneirismo, do constante aprimoramento tecnológico e da busca pela
excelência de seus serviços, reflete-se nos benefícios proporcionados
à comunidade local, como o desenvolvimento da educação e da
tecnologia, a geração de emprego e bem-estar social. A homenagem
da Assembléia Legislativa de Minas a essa inovadora empresa, pelos
seus 40 anos de fundação.”.
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O Sr. Presidente - Convido o Deputado Doutor Viana para participar
da entrega dessa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Geraldo Alves de Moura

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando o Exmo.
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Senador
Eduardo Azeredo, nosso querido amigo e particular amigo de meu
irmão Gualter; Deputado Federal José Santana, amigo de longa data,
de quem privamos uma salutar amizade; Desembargador Osmando
Almeida, meu vizinho de frente; Maurílio Guimarães, Prefeito de
Curvelo, amigo caro e da maior consideração; Carlos Albérico Villar,
Cônsul-Geral do Uruguai, que conhecemos há pouco tempo, mas por
quem já temos grande estima e consideração; Francisco José
Fernandes - Chiquinho -, nosso funcionário mais antigo; Deputado
Doutor Viana, autor desse requerimento e caro amigo; amigos de
outros Estados e de outras cidades maravilhosas do Estado de São
Paulo que estão nos prestigiando; senhoras, senhores, caros amigos.

A Plantar nasceu do ideal e do sonho de um jovem que, na década
de 60, fez a inusitada opção de estudar na recém-criada Escola de
Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Formando-
se na segunda turma de engenheiros florestais do Brasil, ao sair da
universidade, já tinha bem claro na sua cabeça até o esboço do que,
mais tarde, seria a logomarca da Plantar. Mas sonho sonhado só é só
um sonho - assim pensava nosso querido e sempre Presidente
Gualter de Moura Alves. Já na constituição da Plantar, dividiu-a,
primeiro, com o irmão Wilde, depois, comigo e com o Eustáquio, e, em
seguida, com o primo Lúcio. Dar continuidade a esse princípio de
sonhar coletivamente foi a lição muito bem assimilada por todos e que
tem sido religiosamente seguida por nossa abnegada legião de
colaboradores, que, como já foi mencionado há pouco, está
caminhando de maneira acelerada para atingir a marca de 10 mil
colaboradores diretamente ligados às atividades do Grupo Plantar.

A cultura empresarial da Plantar foi sendo consolidada a partir dos
sadios princípios da família, cuja máxima sempre foi o entendimento
entre todos - irmãos e primo. Jamais tivemos um desentendimento.
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Poderíamos perder um bom negócio, nunca a união. E é isso que
buscamos legar aos nossos filhos e sucessores. Entendemos que a
união fundamentada em rígidos princípios éticos, em idéias e
propósitos sadios e transparentes, constitui no mais efetivo diferencial
de perenidade.

Estimulada pelos incentivos fiscais criados no final da década de 60,
a Plantar sempre teve como propósito maior aproveitar as
oportunidades sem ser oportunista. Criar empregos de qualidade,
valorizar o homem e respeitar o meio ambiente, levou-nos a antecipar
uma tendência e conquistar, em 1997, o Selo Verde do FSC, um
atestado de que nossas florestas de eucaliptos são ecologicamente
corretas, socialmente benéficas e economicamente viáveis. A busca
do desenvolvimento tecnológico propiciou-nos desenvolver clones de
eucaliptos de alta produtividade, tornando as terras de Curvelo tão
produtivas para o plantio de eucaliptos quanto as melhores do Brasil.
Chegamos a manejar 103.000ha de eucaliptos para abastecer a
Plantar Siderúrgica. Atualmente, nós o fazemos com apenas
23.000ha. O Gusa Verde, marca registrada da Plantar Siderúrgica,
alia alta qualidade com confiabilidade e responsabilidade
socioambiental, reconhecidas no Brasil e no exterior. Na esteira do
desenvolvimento tecnológico, só neste último ano, agregamos mais
três Estados brasileiros ao nosso “portfolio” de serviços florestais.
Hoje estamos presentes em sete Estados da Federação.

A saga de pioneiros, a nossa “expertise” em florestas e siderurgia,
levou-nos a sonhar com o Protocolo de Quioto. Um feliz encontro, em
1998, com o Mr. Ken Newkombe, um australiano também sonhador,
valeu-nos mais tarde a aprovação do nosso projeto de carbono pelo
Banco Mundial. Ganhamos mais que um negócio, ganhamos um
amigo!

Focados em nosso negócio original, buscando agregar valor com
sinergias e parceiros estratégicos, assim nos preparamos para os
desafios das próximas décadas. Nossa profunda crença em Deus, no
respeito à dignidade dos homens e na supremacia da ética nortearam
nossos primeiros 40 anos, e é sobre esses pilares que repousa a
nossa perenidade. É hora de agradecer, para finalizar: a Deus, por ter
sido tão generoso conosco; a nossa mãe, que completou saudáveis
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93 anos de vida. Às nossas queridas esposas, amigas e
companheiras incansáveis, que nunca nos faltaram com seu carinho,
incentivo e muitas renúncias. Aos nossos filhos, igualmente muito
queridos e amados, sempre presentes em nossas vidas e em nossos
sonhos. À nossa valorosa equipe, aqui representada pelo nosso mais
antigo colaborador, Francisco José Ribeiro - o nosso Chiquinho - com
seus 37 anos de trabalho e de muita dedicação. Caro Chiquinho,
levante-se, por favor. Esse é o nosso representante. Falamos que ele
pintou o cabelo para vir aqui hoje, mas não é verdade. A todos os
colaboradores que carregam a nossa bandeira nos sete Estados
brasileiros onde estamos presentes, bem como aos que atuam nas
demais áreas e atividades do grupo, o nosso agradecimento extensivo
aos seus familiares, que, não diferentemente das nossas famílias,
emprestam seu incentivo e renúncia para que todos possam
desempenhar sua missão em nossas empresas - como muito bem o
fazem -, com extrema dedicação e interesse. Afirmamos, com muito
orgulho, que a grande família Plantar é o nosso maior patrimônio; ela
é responsável pelo nosso sucesso. Aos nossos clientes, razão maior
do nosso trabalho, da nossa busca incessante pela eficiência, o nosso
propósito de cada vez mais consolidar a nossa parceria. Aos nossos
fornecedores, que comungam dos nossos princípios e objetivos com
muito empenho e dedicação, externamos os nossos agradecimentos.
Aos amigos, em especial aos que estão aqui partilhando as alegrias
deste evento, muito obrigado pela amizade e pelo estímulo.

Abro um parêntese para plagiar o Deputado e fazer um reconhecido
agradecimento ao Antônio Tarcizo e à equipe que o assessorou na
organização deste evento pelo empenho e entusiasmo que
dedicaram. Finalmente, ao estimado Deputado Doutor Viana, amigo
que nos acolheu e que nos acompanha desde o início, em Curvelo, a
quem devemos a iniciativa desta honrosa homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o nosso mais caro e
expressivo muito obrigado!

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do Grupo Plantar.
- Procede-se à exibição de vídeo.
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Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Geraldo Alves de Moura, Diretor Administrativo e

Financeiro do Grupo Plantar; Senador Eduardo Azeredo; Deputado
Federal José Santana, ex-Presidente desta Casa; Desembargador
Osmando Almeida; Maurílio Guimarães, Prefeito de Curvelo; Carlos
Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; Francisco José Fernandes,
representante dos funcionários do Grupo Plantar; Deputado Doutor
Viana, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
senhora e senhores, esta comemoração pelos 40 anos de atividades
do Grupo Plantar constitui motivo de grande alegria para todo o
Estado de Minas Gerais.

Ao realizar esta homenagem, a Assembléia Legislativa reconhece a
grande sintonia entre o trabalho realizado pelas empresas do grupo e
o nosso próprio foco de atuação, que vem enfatizando o
desenvolvimento social e o apoio às vocações e potencialidades
econômicas do Estado. Essas quatro décadas assistiram não só à
expansão das empresas que levam o nome Plantar, mas, sobretudo, a
um processo de inovação tecnológica acompanhado de geração de
empregos e renda, priorizando a responsabilidade social, a educação
e o cuidado ambiental. Tendo sua origem como empresa de
engenharia florestal, a Plantar, em sua gestão de florestas, inclui
todas as práticas silviculturais até a formação completa da floresta,
atendendo às indústrias nacionais de celulose e à siderurgia,
sobretudo.

Investindo na auto-sustentabilidade, a Plantar Siderúrgica é hoje
modelo na siderurgia de carvão vegetal, seguindo os mais avançados
conceitos de proteção ao meio ambiente. A articulação entre o plantio
florestal e o uso do carvão vegetal na siderurgia, combustível mais
limpo que o mineral, tem sido uma notável alternativa, conciliando, em
Minas Gerais, desenvolvimento econômico e respeito ao meio
ambiente. O avanço da economia regional implica o desenvolvimento
de atividades modernas. Assim, a indústria de base florestal tanto
para celulose e papel quanto para siderurgia é hoje estratégica, em
um momento em que o Brasil e, especialmente, Minas Gerais tornam-
se referências importantes no mercado mundial. De grande relevância
na cadeia produtiva do grupo é o projeto de biomassa cultivada como
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fonte de energia renovável para a produção de ferro-gusa. Trata-se do
primeiro projeto brasileiro de mitigação de gases de efeito estufa
aprovado pelo Banco Mundial. Seguindo critérios de mecanismo de
desenvolvimento limpo, é uma resposta mineira e uma contribuição
nacional ao Protocolo de Quioto. A utilização da biomassa na
produção de gusa evita o uso de combustível fóssil, reduzindo a
emissão de gases causadores do efeito estufa e da chuva ácida.

Exemplo de empresa responsável, a Plantar dá aos seus
funcionários condições dignas de trabalho, pelo programa de cuidados
com a saúde associado à proteção contra acidentes de trabalho. Além
disso, vem transformando, nos Municípios de sua atuação,
indicadores socioeconômicos de muitas carências, melhorando um
contexto econômico voltado para as atividades agropecuárias
tradicionais.

Na pessoa de seu Diretor Geraldo Alves de Moura, cumprimentamos
os demais Diretores e funcionários deste grupo exemplar de empresas
de nosso Estado, sintonizadas com as necessidades atuais e futuras
de todo o planeta Terra. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 28, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/5/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Eros Biondini, 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 da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 714/2007, no 1º turno (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 452/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 470 e 471/2007. 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 André Quintão em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão, em reunião conjunta
com a Comissão de Participação Popular, com a finalidade de discutir
o Projeto Corredor Cultural Praça da Liberdade, em especial no que
diz respeito ao prédio da antiga Secretaria de Estado de Educação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Eros Biondini.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados
Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Luiz Tadeu Leite, membros
da Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
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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 Sargento Rodrigues (5), em
que solicita sejam expedidos ofícios à Sra. Cristina Coeli Cicarelli
Masson, Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, pedindo cópia de inteiro teor do procedimento
administrativo, das oitivas e das diligências sobre desaparecimento de
criança; ao Sr. Wagner Pinto de Souza, Delegado Titular da Divisão
de Crimes contra a Vida, pedindo cópia do procedimento
administrativo de investigação sobre a suposta prática de homicídio
envolvendo menor desaparecido, incluindo oitivas e diligências; ao Sr.
Afrânio Lúcio Vasconcelos, Delegado Seccional de Sabará, pedindo
cópia do laudo cadavérico instruído pelas fotografias do corpo de
menor desaparecido, cópia do laudo do local onde foi encontrado o
corpo de criança desaparecida, instruído com as fotografias, cópia do
inquérito, oitivas e diligências; ao Del. Pedro Carlos Rodrigues, Chefe
de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo cópia do inquérito
policial formado para investigação do caso de aliciamento de
menores, levado ao conhecimento das autoridades policiais por
Sandra Campos e Adão Ribeiro Ruood, no Município de Gravataí, na
Região Metropolitana de Porto Alegre; e seja realizada reunião
conjunta destas Comissões, em caráter reservado, para ouvir as Sras.
Rosiléia da Silva Almeida de Mendonça e Antônia Marques Rocha,
mães de crianças desaparecidas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros destas Comissões para a próxima reunião, conforme edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - João Leite -

Vanderlei Miranda.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/5/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
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Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG,
publicado do “Diário do Legislativo” em 12/5/2007, e da Sra. Sandra
de Fátima Ferreira da Costa, Diretora da Gerência Regional de Saúde
de BH, referente à denúncia feita pela usuária Cícera Eide Pereira,
com relação à demora na marcação de cirurgia renal no Município de
Juatuba. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 26/2007, no 2º turno (Deputado Doutor Rinaldo);
634/2007, no 1º turno (Deputado Hely Tarqüínio); 667/2007, em turno
único (Deputado Ruy Muniz); 742/2007, no 1º turno (Deputado Carlos
Pimenta); 756/2007, no 1º turno (Deputado Ruy Muniz); 853/2007, em
turno único (Deputado Doutor Rinaldo); e 860/2007, em turno único
(Deputado Ruy Muniz). 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 Projetos de Lei nºs
674/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy
Muniz); 478/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 502 e 520/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Carlos Pimenta
(2), em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão,
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na cidade de Januária, para debater as dificuldades enfrentadas no
atendimento à saúde nesse Município, e solicita, ainda, sejam
convidados a participar desta audiência representantes da cidade de
Manga, que atende toda região, incluindo a reserva indígena dos
Xacriabás; em que solicita seja realizada audiência pública para
debater a segurança do médico e demais profissionais de saúde em
prontos-socorros, prontos-atendimentos e postos de saúde; Délio
Malheiros em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, para debater o Projeto de Lei nº 898/2007, que trata da
comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado; Fahim
Sawan (2), em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para debater a prorrogação da licença maternidade de 120
para 180 dias; e seja realizada audiência pública para debater a
descriminalização do aborto; e da Comissão de Saúde em que pleiteia
seja enviado ofício ao Secretário de Saúde, solicitando sejam tomadas
providências em relação à Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo
Otôni e ao Hospital Municipal Raimundo Gobira. 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 maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da
Associação de Defesa dos Usuários Consumidores e Contribuintes
em Minas Gerais - Aduccon -, solicitando seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater a desativação do Centro de Referência
ao Professor. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
234/2007, no 1º turno, para o qual designou como relatora a Deputada
Ana Maria Resende. 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 505, 506, 510, 511
e 521/2007. 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 Antônio Júlio (2), em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os estudantes Oraldo
Gonçalves da Silva Neto e André Filipe Mendonça Duarte,
representantes da Escola Estadual Manoel Batista; e Luís Carlos de
Oliveira, representando a Escola Estadual Fernando Otávio, em Pará
de Minas, pela premiação recebida na 2ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2006; Dinis Pinheiro, em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir
e apresentar propostas para redefinir as atribuições da inspeção
escolar e a conseqüente valorização profissional do Inspetor Escolar-
Analista Educacional; Délio Malheiros, em que solicita seja realizada
reunião para, em audiência pública, discutir o Projeto de Lei nº
898/2007, que trata da comercialização de lanches e bebidas em
escolas no Estado; Deiró Marra, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com as Comissões de Cultura e
Participação Popular para, em audiência pública, debater a
transferência do Centro de Referência ao Professor, bem como as
regras de ocupação dos imóveis do "Corredor Cultural"; e Neider
Moreira, Sebastião Costa, Djalma Diniz e da Deputada Gláucia
Brandão, em que solicitam seja realizada reunião para, em audiência
pública, discutirem a forma de indicação das diretoras das escolas
estaduais em que as chapas únicas foram vetadas pelo colegiado,
impossibilitando a realização desse processo eleitoral, consagrado
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desde 1991. 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 maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia

Mendonça - Carlin Moura.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/5/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis (substituindo esta ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e os
Deputados Gilberto Abramo e Mauri Torres (substituindo esteao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauri Torres,
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
Resolução nºs 1.150/2003, 2.398 e 2.399/2002 e Projetos de Lei nºs
279, 323, 929, 121, 249, 253, 258 e 280/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); e 306, 377, 395, 401, 403, 406, 407, 449, 461, 476 e
559/2007 (Deputada Rosângela Reis). 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 1.150/2003, 2.398 e
2.399/2002, e dos Projetos de Lei nºs 279, 323 e 929/2007(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
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Projetos de Lei nºs 121, 249, 253, 258 e 280/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 306, 377, 395, 401, 403, 406, 407, 449, 461, 476 e
559/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis). 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 maio de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 16h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Wander Borges e Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Carlos Mosconi. 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 debater a
jornada de trabalho de 30 horas semanais dos profissionais de
enfermagem no Brasil e, em especial, no Estado de Minas Gerais. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Ívia
Galvão Augsten e o Sr. Carlos Humberto Ornelas Oliveira,
respectivamente, Assessora Técnica da Superintendência de Atenção
à Saúde e Especialista em Políticas e Gestão da Saúde-SES; os Srs.
José Antônio da Costa, 2º-Secretário do Conselho Regional de
Enfermagem - Coren-MG; Carlos Luiz Custódio, Assessor Jurídico do
Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais; as Sras. Osmarina de
Oliveira, Presidente da Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem-Seção MG, e Carmen Porto, Presidente da União
Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Unat-MG. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Deputado Weliton Prado tece as considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 443, 497, 508, 509,
512, 513 e 518/2007. 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 Célio
Moreira em que solicita seja realizada audiência pública, na cidade de
Curvelo, para debater a atuação das atividades das empresas
hidrotérmicas e ecotérmicas na região do Rio das Velhas. 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, 23 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Cecília Ferramenta - Ronaldo

Magalhães - Eros Biondini - Durval Ângelo.
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2007
Às 14h15min, comparecem no Plenário os Deputados Durval

Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio
e Carlin Moura. 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 debate público sobre "O papel da Guarda
Municipal e os direitos hHumanos". Em seguida o Presidente convida
os Srs. Celso Cotta Neto, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente
da Associação Mineira dos Municípios; Benedito Aparecido de
Moraes, Presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais -
CNGM -; Sérgio Ricardo de França Coelho, Secretário-Geral do
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Conselho em Segurança Pública e membro do CNGM; Robson Sávio
Reis Souza, Coordenador de Comunicação do Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública - Crisp -; e João do Carmo Filho,
Presidente da Associação das Guardas Municipais de Minas Gerais, a
tomar assento à mesa dos trabalhos. A Presidência concede a palavra
ao Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 24 de maio de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 658/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.000/2006, a requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, visa a declarar de utilidade pública a Associação Clarosofia
Núcleo Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 658/2007 tem por objetivo seja declarada de

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

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se



1732

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. 4º que a
entidade não remunera os membros de seu conselho deliberativo,
responsável por sua administração; e nos §§ 1º e 2º do art. 31 que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a pessoa jurídica qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, preferencialmente com
o mesmo objetivo social.

Por fim, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, para
corrigir o nome da entidade, adequando-o à forma consignada no art.
1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 658/2007, com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Substitua-se no art. 1º a palavra “Associação” por “entidade”.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 665/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Gilberto Abramo, objetiva
instituir a Semana de Conscientização ao Tratamento da Fibrose
Cística ou Mucoviscidose.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, ela concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 102, XI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 665/2007 propõe a instituição da Semana de



1733

Conscientização ao Tratamento da Fibrose Cística ou Mucoviscidose,
a ser realizada na primeira semana de setembro. Segundo os §§ 1º e
2º do seu art. 1º, o Estado promoverá palestras e campanhas com o
fim tanto de esclarecer a sociedade sobre a patologia, quanto
incentivar os doentes a se submeterem aos tratamentos existentes; e
poderá realizar parceria com a Associação Mineira de Assistência à
Mucoviscidose - Fibrose Cística, para promover os eventos da
semana a ser instituída.

A fibrose cística ou mucoviscidose é uma doença genética, crônica e
incurável, com alta taxa de mortalidade. Manifesta-se pelo aumento de
cloreto de sódio no suor, deficiência pancreática exócrina e doença
pulmonar obstrutiva crônica, comprometendo principalmente os
aparelhos respiratório, digestivo e reprodutor. O tratamento, até agora,
consiste na ingestão de enzimas que facilitam a digestão e em dieta
rica em calorias, vitaminas e sais minerais, além de fisioterapia
respiratória.

Segundo informações do Ministério da Saúde, existem, no Brasil,
cerca de 12.000 pacientes com fibrose cística. Em Minas Gerais, a
incidência real é desconhecida, devido à possibilidade de crianças não
terem sido diagnosticadas, em razão do teste não ter sido introduzido
na triagem neonatal.

Importante destacar que a Secretaria de Estado de Saúde, por meio
Resolução nº 987, de 2002, instituiu Comissão Especial para analisar
e propor ações de proteção e promoção da saúde dos portadores de
fibrose cística.

Dessa forma, consideramos a medida oportuna e consoante com o
preceito constitucional que dispõe ser a saúde direito de todos e dever
do Estado. Esse direito é 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 aos serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Entretanto, cabe ressaltar que o inciso XVI do art. 90 da Constituição
mineira estabelece como competência do Governador celebrar
convênios com entidades de direito público ou privado. Em vista disso,
não cabe dispositivo legal permitindo a instituição de parceria com
organizações não governamentais para a realização de eventos.
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Assim, para suprimir o § 2º do art. 1º, apresentamos a Emenda nº 1,
ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

665/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
Emenda nº 1

Suprima-se o § 2º do art. 1º.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 667/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe visa instituir a Semana de Conscientização ao Tratamento da
Psoríase.

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 ela a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no art. 102, XI, c/c o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 667/2007 tem por escopo seja instituída a

Semana de Conscientização ao Tratamento da Psoríase, a ser
realizada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro,
data que a Organização Mundial de Saúde instituiu em alusão à
doença, a pedido da Confederação Européia de Portadores de
Psoríase.

A psoríase é doença inflamatória, caracterizada por erupções na
pele, benigna, porém crônica, sujeitando seu portador a crises e
alívios, alternadamente. A origem dessa enfermidade é desconhecida,
mas sabe-se que está relacionada com a transmissão genética e que
necessita de fatores desencadeantes para o seu aparecimento ou
piora, tais como estresse, frio, exposição excessiva ao sol, algumas
doenças (diabetes não controlada, surtos infecciosos) e uso de alguns
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medicamentos.
É uma doença bastante comum, pois atinge de 1 a 3% da população

mundial, sem distinção de sexo. Existem dois picos de idade de
prevalência: antes dos 30 e após os 50 anos. E, em 15% dos casos,
surge antes dos 10 anos de idade.

Assim, é importante fornecer orientações gerais sobre a doença,
principalmente sobre o fato de não ser contagiosa e os fatores
desencadeantes, tratamentos disponíveis e envolvimento emocional.
Não se tem ainda como prevenir a psoríase, mas muito pode ser feito
para que seus portadores sejam respeitados e possam ter maior
integração na comunidade.

O projeto em análise é meritório e oportuno porque envolve o Estado
no combate ao preconceito contra as pessoas portadoras da psoríase,
divulgando informações a respeito da enfermidade e dos avanços da
medicina no seu tratamento.

Resta esclarecer que a apresentação da Emenda nº 1, pela
Comissão de Constituição e Justiça, deve-se à necessidade de
supressão do art. 2º do projeto, por tratar da regulamentação da lei,
ato inerente às atribuições do Poder Executivo.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

667/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 756/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o Projeto de Lei nº
756/2007 objetiva criar o Diploma de Reconhecimento do Mérito do
Doador-Solidário.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, com a Emenda nº 1, que apresentou. Vem ela a este
órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto ao mérito, nos termos
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do art. 102, XI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 756/2007 tem por escopo criar o Diploma de
Reconhecimento do Mérito do Doador-Solidário, a ser entregue às
famílias dos doadores de órgãos.

A doação de órgãos é um ato solidário, por meio do qual um tecido
orgânico procedente de um doador é transplantado para um receptor.
Existem dois grandes grupos de transplantes: os de órgãos (rim,
fígado, pulmão, pâncreas, córnea, coração, osso, tubo digestivo) e os
de tecidos (medula óssea, células endócrinas). Enquanto os primeiros
precisam de intervenções cirúrgicas complexas, realizando-se
ligações vasculares e de outras estruturas, nos transplantes de
tecidos, o procedimento é mais simples, injetando-se as células
suspensas na corrente sangüínea e deixando que elas se implantem
em seu destino.

Conforme esclarece o autor do projeto, a criação do diploma
mencionado tem por objetivo ampliar a discussão sobre o tema e
divulgar a necessidade de doação de órgãos e os procedimentos
necessários à sua realização, além de valorizar as famílias envolvidas
nesse gesto de solidariedade.

Os requerimentos exigidos e trâmites estabelecidos para doação de
órgãos são quase iguais em todos os países onde se efetua o
transplante. Toda pessoa maior de 18 anos e legalmente capaz pode
fazer uso deste princípio humanitário universal. Geralmente, a
expressão da vontade de ser doador depois da morte pode realizar-se
por meio da assinatura de uma ata de doação.

Dado que a reflexão sobre o tema é relevante para a sociedade,
consideramos oportuno seja a proposição sob comento acolhida nesta
Casa.

Cabe esclarecer, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, visa a suprimir o art. 2º do
projeto, que dispõe sobre a regulamentação da lei pelo Poder
Executivo, o que está previsto no inciso VII do art. 90 da Constituição
mineira como uma das competências privativas do seu titular.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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756/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 758/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2007.
Distribuído o projeto a esta Comissão, cumpre-nos emitir parecer

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece que, para a obtenção do certificado, a

empresa deverá publicar o seu balanço social, documento
comprobatório de sua atuação social durante o ano, que explicita a
qualidade de suas relações com os empregados, o cumprimento das
cláusulas sociais, a participação dos empregados nos lucros da
empresa, as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a
relação da empresa com o meio ambiente.

Nos termos do projeto, será concedido o troféu Destaque
Responsabilidade Social à empresa cujo balanço social tenha
apresentado os melhores resultados, segundo os indicadores
previstos em seu art. 3º. À Mesa da Assembléia incumbirá constituir
uma comissão especial para analisar os balanços e escolher a
empresa que deverá receber o troféu.

Sob a ótica jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito à
Assembléia legislar sobre o assunto, com base no que dispõe o art. 25
da Constituição da República, segundo o qual os Estados se regem
pelas Constituições e pelas leis que adotarem, observados os
princípios nela consignados. O § 1º desse dispositivo dispõe que são
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reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas pela Constituição Federal. Trata-se, pois, do exercício de
competência legislativa residual.

Outrossim, cumpre dizer que inexiste regra instituidora de reserva de
iniciativa quanto a esse assunto, de modo que nada obsta à
deflagração do devido processo legislativo por parte deste
Parlamento.

Todavia, a despeito de não existir óbice constitucional no que tange
à competência ou à iniciativa desta Assembléia para a disciplina legal
da matéria, cumpre dizer que a proposição está a merecer alguns
reparos de ordem técnico-jurídica. Em primeiro lugar, quanto à
atribuição deferida à Assembléia Legislativa para conferir às empresas
o certificado social, entendemos que tal atribuição deve ficar a cargo
do Executivo, pois é a esse poder que compete a fiel execução das
leis, cabendo ao Legislativo a elaboração dos preceitos que as
compõem. Editada a norma, o que se dá no plano da abstração e
generalização, cumpre executá-la, conferindo operatividade prática a
seus preceitos, transpondo-os para o plano da concreção e da
individualização, o que se dá pela ação executiva.

Outra questão relevante diz respeito à omissão do projeto quanto ao
prazo de validade do Certificado de Responsabilidade Social. De fato,
bem pode ocorrer que uma empresa venha a ter uma atuação social
expressiva, a ponto de ser prestigiada com o referido certificado, mas,
num momento posterior, deixe de fazê-lo. Nessa hipótese, ela
manteria indevidamente um certificado que não encontraria
correspondência com a realidade concreta. Daí a necessidade de
introduzir na proposição disposições referentes à validade do
certificado, bem como às condições de sua renovação.

À vista dessas e de outras impropriedades, entendemos necessária
a formulação do Substitutivo nº 1, que preserva a idéia original do
projeto e afasta as imperfeições nele contidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 758/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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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 pelo Estado às empresas que publicarem 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 na obtenção do certificado de
que trata esta lei deverão encaminhar ao órgão definido em
regulamento cópia da publicação do seu balanço social até o último
dia útil do mês de junho de cada ano.

Art. 3º - Será concedido o troféu Destaque Responsabilidade Social
à empresa cujo balanço social tenha apresentado os melhores
resultados, de acordo com os seguintes indicadores:

I - alimentação: despesas com restaurante, tíquete-refeição,
lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos
empregados;

II - saúde: investimentos realizados com plano de saúde, assistência
médica, programa de medicina preventiva, programas de qualidade de
vida e outros investimentos em saúde;

III - educação: investimentos realizados em programas de estágios,
reembolso de educação, bolsas de estudo, creches, assinaturas de
revistas, educação e treinamento de empregados ou de seus
familiares;

IV - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência
privada, tais como fundações previdenciárias, complementações de
aposentadoria e outros benefícios concedidos aos aposentados;

V - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em
atividades recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos
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empregados;
VI - 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;

VII - investimentos em meio ambiente: reflorestamento, despoluição,
introdução de métodos não poluentes e outros investimentos que
visem à conservação e à melhoria do meio ambiente;

VIII - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagmento,
incluídos os encargos sociais;

IX - número de empregados: número de empregados registrados,
considerando o último dia do exercício anterior;

X - número de admissões: admissões efetuadas durante o período,
especificadas por sexo;

XI - Tributos: montante de taxas, contribuições e impostos federais,
estaduais e municipais recolhidos.

Art. 4º - O Certificado de Responsabilidade Social terá validade pelo
período de um ano, desde que sejam obedecidos os seguintes
requisitos:

I - envio, a cada seis meses, de relatório acerca das ações e dos
projetos sociais desenvolvidos no período;

II - garantia de livre acesso aos programas sociais desenvolvidos
pela empresa.

§ 1º - O descumprimento de qualquer dos requisitos suspenderá a
validade do certificado até que a falta seja corrigida, o que pode
ocorrer no prazo máximo de um mês contado da data em que ela for
verificada.

§2º - Se não for corrigida a falta no prazo fixado no § 1º, a empresa
perderá o certificado, não podendo requerê-lo novamente pelo prazo
de três anos.

Art. 5º - A renovação da validade do certificado de que trata esta lei
será feita de forma automática, a cada ano, desde que a empresa
tenha cumprido o disposto no art. 4º.

Art. 6º - A concessão do Certificado de Responsabilidade Social será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.
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Parágrafo único - A suspensão da validade do certificado bem como
a sua renovação serão publicadas no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Rosângela Reis - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 785/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim -, com sede no
Município de Uberlândia.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 14/4/2007, 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 nº 785/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Adevitrim, com sede no Município de Uberlândia.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade 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 “caput” do art.
40, que, em caso de extinção, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e, pelo § 2º do mesmo artigo, que as atividades
dos Diretores e Conselheiros serão gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 785/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 786/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Casa Lar São Francisco de
Assis, com sede no Município de Ituiutaba.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, vem agora 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 786/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Casa Lar São Francisco de Assis, constituída e em funcionamento há
mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas que não percebem remuneração pelo
exercício de seus cargos.

No estatuto da entidade, o art. 17 determina que as atividades da
diretoria serão gratuitas, sendo vedado aos seus membros o
recebimento de lucros, gratificações, bonificações ou vantagens, e o
art. 19 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto a instituição em tela atende as exigências
consubstanciadas 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, podendo ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 786/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto
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Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 825/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Brazópolis, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 825/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Brazópolis,
cujo objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o exercício pleno
da cidadania.

Entre os serviços a elas prestados, destacam-se: medidas de âmbito
municipal que visem a promover o seu perfeito ajustamento e bem-
estar; coordenação e execução dos objetivos, dos programas e da
política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional
das Apaes; realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes
à causa do excepcional.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 825/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 830/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube, com sede
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no Município de Caeté.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, 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 nº 830/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Santa Cruz Esporte Clube, com sede no Município de Caeté.
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 dos
seus cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 66 do seu estatuto dispõe que,
dissolvida a associação e depois de pagos os débitos para com
terceiros, os seus bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública
municipal, estadual ou federal, e o art. 77, § 1º, determina que ela não
remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, nem lhes concede vantagens ou
benefícios.

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, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 830/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 841/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Artística Pró-
Vida - Abaprov -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.

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
O Projeto de Lei nº 841/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Artística Pró-Vida - Abaprov -, com sede no
Município de Brasilândia de Minas, que possui como finalidade
estimular e realizar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento
da comunidade local, especialmente no tocante a projetos culturais e
educacionais. Para alcançar seus objetivos, mantém escolas do 1º e
do 2º graus e cursos profissionalizantes; mantém e patrocina rádios
comunitárias e bibliotecas; divulga pesquisas, estudos e experiências
educacionais. Visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas, firma
convênios com instituições públicas e 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 841/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 836/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Córrego de Santa Constância e Região - Aprusc -, com
sede no Município de Ipanema.

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 836/2007 pretende declarar 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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que tem por finalidade principal implantar a eletrificação rural no
córrego de Santa Constância e região. Atua junto a instituições
representativas dos produtores rurais do Estado e órgãos públicos
visando à obtenção de recursos, necessários para a aquisição de
máquinas e implementos agrícolas que possam ampliar a produção.
Realiza cursos, palestras e seminários, buscando qualificar os
produtores rurais. Além disso, a entidade promove ações de
assistência social, com atenção à família, a crianças e adolescentes.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida Associação merece
o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

836/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 846/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 846/2007

visa declarar de utilidade pública a Associação Instituto Educacional
do Futuro, com sede no Município de Mantena.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 846/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Instituto Educacional do Futuro, com sede no Município de
Mantena.

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,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no item I dos
“Requisitos da Imunidade Tributária”, que as atividades dos Diretores
e Conselheiros serão inteiramente gratuitas; e, no parágrafo único da
“Dissolução”, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição educacional
congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividade
preponderante nesta Capital.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 846/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 853/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Hospital de Alto Rio Doce, com sede no
Município de Alto Rio Doce.

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 853/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Hospital de Alto Rio Doce, com sede no Município de Alto Rio Doce,
que tem por objetivo o tratamento gratuito de doentes pobres de
ambos os sexos e a assistência a enfermos não indigentes, mediante
pagamento.

No cumprimento de seu propósito estatutário, fundará outra unidade
hospitalar onde levará a efeito atividades caritativas e assistenciais na
área da saúde, que possam ser realizadas com a disponibilidade de
seus recursos.

Considerando a importância do trabalho social desenvolvido, a
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referida entidade merece o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
853/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 860/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e Hospital
São Vicente de Paulo de Porteirinha, com sede no Município de
Porteirinha.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 860/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo de
Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha, que tem por
finalidade a prestação de serviços de saúde de forma gratuita através
do sistema SUS, sem distinção de classe social, raça ou credo.

A instituição atua também no estabelecimento de políticas públicas e
programas intersetoriais nas esferas federal, estadual e municipal com
o objetivo de garantir a universalidade e a qualidade dos atendimentos
de saúde, priorizando a assistência à população carente do Município.

Promove intercâmbios com entidades similares para realização de
eventos, círculos de estudos, conferências, debates e cursos visando
à transmissão dos resultados obtidos, à troca de informações e à
difusão de conhecimentos sobre os problemas relacionados com a
saúde.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida instituição merece o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
860/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 906/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.987/2006, a requerimento do Deputado Tiago
Ulisses, visa declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos
Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -, com
sede no Município de Extrema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 906/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus
de Extrema - Apaex -, com sede no Município de Extrema.

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 instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 11, que as
atividades dos Diretores não serão remuneradas e, pelo § 1º do art.
34, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 906/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 916/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.682/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, visa declarar de utilidade pública o Grupo
Associativo de Apoio Amor Exigente, com sede no Município de
Ituiutaba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 916/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo Associativo de Apoio Amor Exigente, com sede no Município de
Ituiutaba.

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, modificada pela Lei
nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica; funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Observe-se, ainda, que o estatuto da entidade determina no § 2º do
art. 23 que nenhum membro da diretoria ou ocupante de outros cargos
terão direito a remuneração; e no art. 44 que, caso seja ela dissolvida,
seu patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
sediada em Ituiutaba, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em análise;
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entretanto, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, para
sanar erro relativo ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 916/2007, com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Associativo de

Apoio Amor Exigente de Ituiutaba - GAAAE -, com sede no Município
de Ituiutaba.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 936/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Instituto Estrada Real - IER -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 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 936/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Instituto Estrada Real - IER -, 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
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 34, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas
e, pelo art. 37 que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 936/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 958/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 958/2007, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.744/2006, a requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro da Praia - ACBP -, com sede no
Município de Barroso.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, 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 nº 958/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro da Praia, com sede no Município de
Barroso, entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano,
com personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados,
benfeitores ou equivalentes serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o art.
32 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Portanto, a proposição 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 958/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 976/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação Universal
Salve a Natureza - Usan -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/4/2007, 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 nº 976/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a entidade denominada Universal Salve a Natureza - Usan -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações em
funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela
Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do estatuto da entidade prevê a
não-remuneração das atividades dos Diretores e Conselheiros, sendo-
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lhes vedada a distribuição de lucros ou dividendos, e o art. 28
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 976/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo - Rosângela Reis.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 990/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o Projeto de Lei nº
990/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Monte Verde - ABMV -, com sede no Município de
Camanducaia.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007, 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 nº 990/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente Monte Verde, com sede no
Município de Camanducaia, entidade constituída e em funcionamento
há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Além disso, o art. 11 do seu estatuto dispõe que, em caso de
dissolução, todo o seu patrimônio reverterá a entidades congêneres
devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social,
e o art. 45 determina que os cargos da diretoria e dos conselhos não
serão remunerados.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei nº 990/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Rosângela Reis - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.009/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade Rural de Formiguinha, com sede no
Município de Cláudio.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.009/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade Rural de Formiguinha, com sede no Município de
Cláudio.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 26 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos seus
associados, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedada a distribuição de lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
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Assistência Social, ou a entidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.009/2007.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 5/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 32/2003, o Projeto de Lei nº
5/2007 altera os art. 10 e 12 da Lei Complementar nº 37, de 1995, que
dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c art. 102, III, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe propõe a alteração da Lei Complementar nº

37, de 1995, para ampliar o prazo destinado ao encaminhamento, à
Assembléia Legislativa, dos documentos exigidos na lei para o
processo de emancipação, bem como para vedar a tramitação de
procedimentos para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios a partir de dez meses da data
prevista para a realização das eleições municipais até a posse dos
Prefeitos eleitos.

Sabe-se que a Lei Complementar nº 37, de 1995, foi reiteradas
vezes aplicada nos mais de 100 projetos de lei, cujo objetivo era
promover a emancipação de distritos para constituírem novos
Municípios, os quais tramitaram por esta Casa até 1996. Sobre esse
tema cumpre esclarecer que a Emenda à Constituição da República nº
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15, de 12/9/96, alterou o § 4º do art. 18 da Constituição da República,
que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - (...)
§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei”.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, enquanto não for
editada a lei complementar a que se refere o dispositivo constitucional
transcrito, não se poderá promover a emancipação de distritos para
constituírem novos Municípios. (ADI - 2702, julgamento em
5/11/2003). Assim, pode-se dizer que a parte da Lei Complementar nº
37, de 1995, que versa sobre a emancipação de distritos, está
suspensa, uma vez que, por falta de regulamentação do § 4º do art.
18 da Constituição da República, não se pode criar novos Municípios
no Brasil.

Assim, não nos parece que preenche o requisito da juridicidade a
alteração de uma norma jurídica cuja eficácia se encontra suspensa. A
alteração proposta não produziria nenhum efeito no mundo jurídico e
seria um esforço inócuo desta Casa Legislativa. Sendo assim, não há
justificativa para a tramitação desta proposição no Parlamento
mineiro.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº
5/2007.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 10/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Célio Moreira e resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 53/2004,
pretende acrescentar dispositivo à Lei Complementar nº 64, de
25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública.

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

Fundamentação
O projeto em epígrafe, originário do Projeto de Lei Complementar nº

53/2004, pretende estabelecer ordem de preferência no pagamento
dos benefícios previdenciários do Ipsemg em caso de incapacidade
civil do beneficiário. Inclui-se, no final da lista, o herdeiro necessário.

O titular de benefícios previdenciários pode tornar-se incapaz para
os atos da vida civil, passando a necessitar de alguém que o auxilie
na condução de seus interesses e demandas. Para esse fim, é
possível que se escolha um curador, medida que depende de
processo judicial, o que demanda tempo.

Em razão disso, a lei federal determinou ao INSS que o benefício
seja pago a determinadas pessoas, entre elas o herdeiro necessário,
caso em que este deverá assinar termo de compromisso, com a
duração de seis meses, período suficiente para que obtenha uma
decisão judicial sobre a curatela.

Segue-se a regra da Lei federal nº 8.213, de 1991, que autoriza o
INSS a realizar o referido procedimento:

“Art. 110 - O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente
incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-
se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o
pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento”.

No projeto em comento, a redação que se propõe, no tocante aos
benefícios devidos pelo Ipsemg, é ligeiramente diversa:

“Art. 67-A - O benefício devido a pessoa civilmente incapaz será
pago, em ordem de preferência, ao:

I - tutor ou curador;
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II - cônjuge;
III - pai ou mãe;
IV - herdeiro necessário, pelo prazo de até seis meses, mediante

termo de compromisso”.
No texto da proposta em análise, nota-se que o tutor ou curador

nomeado pelo Juiz terá preferência sobre qualquer outra pessoa.
Assim, no caso de incapacidade, o benefício será pago a ele; na sua
falta, sucessivamente, ao cônjuge, ao pai ou à mãe. Faltando qualquer
um desses, o benefício será pago ao herdeiro necessário, que terá o
prazo de seis meses para obter judicialmente a tutela ou curatela, sob
pena de cessar o pagamento do benefício.

À época da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 53/2004,
a matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
se pronunciou pela juridicidade da matéria.

Porém, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em
decisão da Ministra Ellen Gracie, adotou entendimento de que as
normas previdenciárias do regime próprio de cada ente federativo
estão incluídas na relação das matérias pertinentes a regime jurídico
do servidor. Segue a manifestação da Corte Suprema:

“ADI 2420 / ES - ESPÍRITO SANTO AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 24/02/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Recurso
Extraordinário. Constitucional. Processo Legislativo. Iniciativa Privativa
do Poder Executivo. Emenda pelo Poder Legislativo. Aumento de
Despesa. 1. Norma municipal que confere aos servidores inativos o
recebimento de proventos integrais correspondente ao vencimento de
seu cargo. Lei posterior que condiciona o recebimento deste benefício,
pelos ocupantes de cargo em comissão, ao exercício do serviço
público por, no mínimo, 12 anos. 2. Norma que rege o regime jurídico
de servidor público. Iniciativa privativa do Chefe do Executivo.”.

Uma vez firmada a posição conceitual do Supremo, resta-nos, até
por motivo de segurança jurídica, acatá-la. Afinal, proventos, tal qual
as normas sobre pensão, estão encetados na matéria relativa a
previdência, entendida como parte do conteúdo maior que versa sobre
regime jurídico do servidor. Em sendo assim, a iniciativa passa a ser
privativa do Governador do Estado, à vista do disposto na alínea “c”
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do inciso III do art. 66 da Constituição Mineira.
Conclusão

Com base na argumentação aduzida, concluímos pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
Complementar nº 10/2007.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 16/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei Complementar nº 64/2005, feito a pedido do Deputado Carlos
Pimenta, acrescenta dispositivos ao art. 108 da Lei nº 869, de 5/7/52,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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
A proposição em epígrafe pretende estabelecer a exigência de que o

Estado ofereça cursos, seminários e treinamentos para os servidores
que solicitarem a aposentadoria. A medida visaria a prepará-los para
desfrutar da aposentadoria com mais qualidade de vida.

Embora seja nobre a preocupação do autor, a proposição não pode
prosperar nesta Casa, pois apresenta flagrante vício de iniciativa.

Não resta dúvida de que o projeto versa sobre matéria estatutária,
tanto que propõe a alteração do Estatuto dos Servidores Públicos de
Minas Gerais.

O art. 61, inciso II, “c”, da Constituição da República, estabelece que
compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa de lei
que disponha sobre regime jurídico de servidores públicos da União. A
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regra se repete no art. 65, § 2º, III, da Constituição do Estado. A
interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – sobre a
matéria não abre margem para que parlamentares apresentem
proposições sobre servidores públicos. A respeito, observe-se o
disposto na seguinte ementa:

“A locução constitucional ‘regime jurídico dos servidores públicos’
corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos
aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo
Estado com os seus agentes. A cláusula de reserva pertinente ao
poder de instauração do processo legislativo traduz em vício de
inconstitucionalidade formal a norma legal estadual que, oriunda de
iniciativa parlamentar, versa sobre matéria sujeita a iniciativa
constitucionalmente reservada ao Chefe do Poder Executivo” (STF -
Pleno - Adin.766/RS).

Sendo assim, apesar da boa intenção do autor, a proposição não
poderá prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face das razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº
16/2007.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 90/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.816/2006, dispõe sobre a proibição da permanência das pessoas
nos veículos automotores e nas motocicletas durante o abastecimento
nos postos de combustíveis do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar
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a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta em epígrafe, fica proibida a
permanência das pessoas dentro dos veículos e nas motocicletas
durante o abastecimento nos postos de combustíveis do Estado.

O parágrafo único do citado artigo dispõe que, durante o
abastecimento, o motorista e os passageiros deverão permanecer a,
no mínimo, 3m de distância do veículo.

Estabelece o art. 2º do projeto que os proprietários dos postos de
combustíveis do Estado deverão afixar placas informando a referida
proibição.

Por sua vez, o art. 3º da proposta fixa as penalidades. Assim, o
descumprimento da lei sujeitará os infratores a advertência na
primeira ocorrência, a multa no valor de 1.000 Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais na segunda ocorrência e a multa equivalente
ao dobro do valor anteriormente previsto nas ocorrências
subseqüentes.

Embora não se detecte vício formal na proposta, seu conteúdo
desafia parâmetros de razoabilidade.

Nesse sentido, é de indagar se, na hipótese de uma explosão, a
qual é mencionada na justificação do projeto, estariam os passageiros
protegidos caso estivessem a 3m de distância do veículo, conforme
prescrito.

Além disso, é necessário ponderar que, nos horários de mais
movimento, os postos ficam repletos de veículos; assim sendo,
certamente será muito difícil organizar os motoristas da forma que o
projeto determina.

Acrescente-se que o tempo despendido pelos frentistas na execução
dessa tarefa fará atrasar bastante o atendimento dos clientes, o que
provavelmente produzirá reflexos no trânsito, uma vez que a maior
parte dos postos se situa à margem de ruas e avenidas, muitas delas
bastante movimentadas.

Mas não se trata apenas do problema do congestionamento e do
atendimento moroso. Este se tornará ainda mais grave quando, entre
os passageiros, houver pessoas com dificuldade de mobilidade,
dependendo, por exemplo, de cadeira de rodas para se locomover.
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Passamos, agora, à análise da matéria sob o ponto de vista da
eficácia normativa.

É de perguntar como seria realizada a fiscalização dos comandos
legais estipulados no projeto. Afinal, existe um sem-número de postos
de combustíveis espalhados por todo o Estado de Minas Gerais.
Ademais, resta saber como seria factível demonstrar o
descumprimento da lei, uma vez que, fora dos horários mais
concorridos, as pessoas, normalmente, não gastam mais que alguns
minutos para abastecer o veículo. A depender da chegada do fiscal,
muita coisa já terá acontecido.

É de indagar, ainda, quem seria multado: se a pessoa jurídica do
posto de gasolina, se o usuário que, deliberadamente, avançar a linha
dos três metros de distância num momento em que o frentista,
ocupado com outros veículos, nada puder fazer para impedi-lo.

É igualmente possível que conflitos ocorram nessas situações, em
razão de pessoas recusarem-se a afastar-se do veículo por nele
levarem pertences de valor e temerem que sejam furtados.

Tantas probabilidades de problemas demonstram que a solução
para o risco de haver explosão, levantado no projeto em tela, exigirá
outro tipo de providência que não a proposta.

Verifica-se, portanto, com fundamento nos argumentos expendidos
neste parecer, que a proposição em epígrafe, por seus termos,
contraria o princípio constitucional da razoabilidade, inserto no § 1º do
art. 13 da Carta mineira.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 90/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 267/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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
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de ensino médio da rede pública estadual.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, o projeto foi

examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir as Comissões Internas de

Prevenção de Acidentes - Cipas - nas escolas de ensino médio da
rede pública. O objetivo principal da matéria é conscientizar a
comunidade escolar sobre a importância da segurança e da limpeza
na escola e orientá-la sobre práticas de combate a doenças como
estresse e lesão por esforço repetitivo - LER. O projeto visa a criar o
instrumento necessário a essa conscientização, bem como implantar
técnicas necessárias à organização metódica do trabalho, em razão
do fim proposto e das relações entre a pessoa e a máquina.

As Cipas, já existentes no direito do trabalho, são Comissões
formadas por representantes do empregador e dos empregados, que
têm a atribuição de prevenir acidentes e doenças decorrentes do
trabalho. A atuação principal dessas Comissões é no campo da
prevenção, conscientizando as pessoas por meio de orientação e
divulgação.

Recentes pesquisas estatísticas demonstraram que, após a
implantação das Cipas, caiu significativamente o número de acidentes
em empresas que acataram e levaram a sério as sugestões da
comissão responsável.

Esta é a importância do projeto em análise: transplantar para as
escolas públicas a iniciativa, adequando-a às necessidades da
comunidade escolar. Ao tratar da prevenção de acidentes e do
combate à violência, fator este preocupante nos dias atuais, busca,
principalmente, estimular a cidadania nas escolas. Com esse objetivo,
procura alertar a comunidade escolar para os malefícios da
depredação, das pichações e de outros procedimentos danosos ou
violentos.
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As referidas Comissões, conquanto tenham entre suas atribuições
as de identificar locais de risco, contabilizar e avaliar a gravidade dos
casos de acidente e de violência, averiguar suas causas e promover a
segurança, têm como principal objetivo a implantação de medidas
preventivas, incentivando a conscientização por meio de programas e
atividades.

Podemos afirmar que o principal mérito da implantação das Cipas
nas escolas é sua contribuição para a segurança e a tranqüilidade
principalmente dos alunos, assustados que estão com a crescente
violência nesses estabelecimentos.

Nos Estados em que foram implantadas tais políticas houve
interação com outros setores da sociedade, notadamente faculdades
de Medicina, que se dispuseram a fornecer treinamento e orientação
sobre primeiros socorros e outras práticas auxiliares na prevenção de
acidentes. Por esse motivo, entendemos que Minas Gerais merece a
introdução dessa prática já adotada em outros Estados da Federação
e até mesmo em alguns Municípios de maior porte.

Salientamos que a proposição não se refere à instituição de normas
de direito do trabalho, e sim de proteção à saúde e ensino.

Embora o projeto demonstre suas qualidades de largo alcance
social, apresenta impropriedades de caráter jurídico e de técnica
legislativa, motivo pelo qual a Comissão de Constituição e Justiça
houve por bem apresentar o Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos plenamente.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

267/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Walter Tosta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 412/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.260/2003, o projeto de lei em
análise “dispõe sobre a inclusão no currículo escolar da rede estadual
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de ensino da zona rural conteúdo relativo às práticas agrícolas”.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

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 análise obriga as escolas da rede pública estadual

de ensino da zona rural a incluir, no currículo do ensino fundamental e
médio, conteúdo relativo às práticas agrícolas.

Primeiramente é preciso destacar, no que se refere às leis
educacionais, que cabe à União, nos termos do art. 22, inciso XXIV,
da Constituição Federal, instituir as diretrizes e bases da educação
nacional, cabendo ao Estado membro a competência para legislar
sobre educação, cultura e ensino, conforme dispõe o art. 24, IX, da
referida Carta Constitucional.

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas
de lei educacional: aquelas 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.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal nº
9.394, de 1996. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada que atenda às
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de
os Estados legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma
geral.

Registre-se, ainda, que o art. 28 da LDB estabelece que “na oferta
de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
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necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.”.
Foi editada também, no âmbito federal, a Resolução CNE-CBE 1, de

3/4/2002, que “institui diretrizes operacionais para a educação básica
nas escolas do campo”, destinada a orientar os projetos das
instituições que integram os diversos sistemas de ensino.

No âmbito do Estado, foi editada a Resolução nº 7, da Secretaria de
Estado de Educação, de 25/1/2000, que constituiu um grupo de
trabalho para realizar estudos e definir princípios norteadores da
educação no campo.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico
relacionado a práticas agrícolas no currículo das escolas da rede
púbica de ensino fundamental e médio não encontra óbice de
natureza legal. Ao contrário, a norma geral sobre diretrizes e bases da
educação contém dispositivos que vão ao encontro do objetivo do
projeto.

Quanto à competência do Estado membro para legislar sobre o
tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, em
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.991-1-DF, e reconheceu a sua competência para regulamentar
normas sobre conteúdos curriculares, em face da capacidade a ele
conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição da República.

Contudo, ressaltamos a necessidade de uma profunda análise, a ser
realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a
inclusão desse conteúdo no currículo escolar poderá causar na
autonomia pedagógica das escolas, inclusive sobre a possibilidade de
a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte
flexível do currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isto,
impraticável.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 412/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -
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Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 499/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.956/2004, feito a pedido do Deputado Leonardo Moreira,
“dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de
automóveis das empresas de locação que operam no Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer sobre 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 em tela pretende compelir as empresas de locação de

automóveis que realizam negócios no território de Minas Gerais a
emplacar os veículos de sua propriedade no Estado.

Segundo o autor do projeto, os licenciamentos dos automóveis
pertencentes às empresas locadoras têm sido efetivados em outros
Estados da Federação, o que resulta em grave prejuízo para a
economia mineira e, notadamente, para os Municípios que recebem
parte da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automortores - IPVA.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de
natureza constitucional e legal que inviabilizam a tramitação do projeto
nesta Casa.

Com efeito, a Constituição da República dispõe, em seu art. 22, XI,
acerca da competência privativa da União para legislar sobre trânsito
e transporte, remanescendo às demais unidades federadas, apenas e
exclusivamente, a edição de normas que dizem respeito à educação
para a segurança no trânsito (art. 23, XII).

Nesse passo, foi editada a Lei nº 9.503, de 23/9/97, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, cujo art. 120 assim prescreve:

“Art. 120 - Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou
residência de seu proprietário, na forma da lei”.
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Para Plácido e Silva, a expressão “domicílio”, na linguagem jurídica,
é empregada para indicar o centro ou a sede de atividades de uma
pessoa, o lugar em que mantém seu estabelecimento ou fixa sua
residência com ânimo definitivo (“Vocabulário Jurídico”. Forense, Rio
de Janeiro, 1993).

É bem verdade que muitas empresas, de maneira fraudulenta, tem-
se estabelecido, de forma fictícia, em outras unidades da Federação,
para se aproveitarem das baixas alíquotas ou, mesmo, dos benefícios
fiscais que são conferidos em relação ao imposto incidente sobre a
propriedade de veículo automotor.

Trata-se, entretanto, de uma fraude, que, recentemente, motivou
diversas incursões do Departamento de Polícia Federal para
desbaratar verdadeiras quadrilhas que se articulam em favor de
empresas desse ramo, em prejuízo para o erário estadual.

Não vislumbramos, pois, a perspectiva de aprovação do projeto, nos
termos em que foi proposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 499/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “estabelece normas para o fornecimento, por
estabelecimento comercial, de sacola plástica ao consumidor”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
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De acordo com o art. 1º do projeto, o estabelecimento comercial que
fornecer ao consumidor sacolas plásticas para a embalagem e o
transporte dos produtos adquiridos no varejo fará imprimir nestas, em
caracteres visíveis, a capacidade e a carga máxima por elas
suportada.

Nos termos do § 1º do mesmo artigo, a capacidade será expressa
em centímetros ou metros cúbicos, e a carga máxima, em gramas ou
quilogramas. Dispõe o § 2º que o disposto no “caput” do artigo não se
impõe às embalagens destinadas ao acondicionamento ou à pesagem
de produtos no interior do estabelecimento comercial.

Por sua vez, o art. 2º do projeto proíbe o estabelecimento comercial
de fornecer embalagens plásticas sem alças.

Já o art. 3º determina que o descumprimento da lei sujeita o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, mais conhecida
como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um
conjunto de normas gerais que versam sobre as relações de
consumo.

No art. 4º do projeto, está previsto que os estabelecimentos
comerciais terão o prazo de 180 dias, contados a partir da data da
publicação da lei, para se adequar às suas disposições.

Na justificação da proposta, o autor lembra que as sacolas plásticas
fornecidas por supermercados, farmácias, sacolões e outros
estabelecimentos comerciais oferecem riscos ao consumidor: existem
várias denúncias de que tais embalagens são sobrecarregadas com
produtos de dimensões e peso que ultrapassam a sua capacidade.
Assim, o consumidor, ao atravessar a rua, ao retirar as compras dos
veículos, ao subir escadas, etc., é, muitas vezes, surpreendido, pois
as embalagens se rompem. Além do prejuízo financeiro, há o risco de
ferimentos.

Embora o conteúdo da proposta ainda deva ser examinado pelas
comissões de mérito, que devem opinar sobre aspectos de ordem
técnica, avaliando a viabilidade da proposta, do ângulo jurídico é
possível afirmar que o projeto tem condições de prosperar nesta
Casa.

Além de a matéria situar-se no domínio legislativo estadual, haja
vista o disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da República, o
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qual trata das competências concorrentes, também não se verifica, à
luz do art. 66 da Constituição mineira, nenhuma restrição quanto à
iniciativa parlamentar.

Por outro lado, o inciso I do art. 6º do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor estabelece, entre outras coisas, que é direito básico
do consumidor a proteção da vida, da saúde e da segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos.

Finalmente, uma vez pesquisada a legislação estadual, constata-se
que não há, na ordem jurídica mineira, nenhuma norma que fixe
obrigação semelhante àquela de que trata o projeto em epígrafe,
restando claro o seu caráter inovador.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 535/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 609/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 1.378/2004, feito a pedido do Deputado Weliton Prado, veda
a inscrição do nome de consumidor de serviço público em cadastro de
restrição ao crédito.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, 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 seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende vedar a inscrição do nome de

consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito.
Segundo o autor do projeto, os serviços públicos, como o

fornecimento de água e energia elétrica, que são prestados por
empresas privadas sob o regime de concessão, deveriam ser
disponibilizados gratuitamente, pois decorrem da obrigatoriedade da
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administração pública de satisfazer necessidades consideradas
comuns a todos os cidadãos.

A proposta foi examinada na Comissão de Constituição e Justiça
quando do trâmite do Projeto de Lei nº 1.378/2004, arquivado em
virtude do término da legislatura.

A inclusão do nome de usuários desses serviços em cadastros de
restrição ao crédito gera para o consumidor um dano significativo e
contém contradição.

Ora, o consumidor deixa de quitar uma conta de consumo
certamente por não dispor dos recursos necessários para efetuar o
pagamento, até mesmo porque o custo do serviço tem um peso
significativo no orçamento doméstico.

A inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito
inviabiliza a possibilidade de este consumidor obter recursos em
instituições financeiras, os quais poderiam ser utilizados para o
pagamento da dívida e o restabelecimento do serviço.

Pode-se constatar que a Constituição da República arrola entre as
competências concorrentes da União, do Distrito Federal e dos
Estados, constantes no seu art. 24, a prerrogativa de editar leis que
versem sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao
consumidor, conforme ocorre no caso em análise.

O Estado exerce, portanto, a competência legislativa suplementar,
por não existir na norma geral, consubstanciada na Lei nº 8.078, de
11/9/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, nenhuma
disposição acerca da matéria.

Por outro lado, não existe, no caso, vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar, o que nos leva a opinar
favoravelmente ao trâmite da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 609/2007.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Rosângela Reis - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2007
Presidência do Deputado Gustavo Valadares

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Eros Biondini - Palavras do
Deputado João Leite - Entrega de placa - Palavras do Sr. Luiz Otávio
Motta Ziza Valadares - Execução do Hino do Clube Atlético Mineiro -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ademir Lucas - Eros Biondini -  Gustavo  Corrêa - Gustavo

Valadares - João Leite.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Às 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Vereador Valdir Antero Vieira, o “Índio”, representando o Presidente
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira;
Paulo Roberto Prestes, representando os ex-atletas do Clube Atlético
Mineiro; Luiz Otávio Motta Ziza Valadares, ex-Deputado e Presidente
do Clube Atlético Mineiro; e Deputados Eros Biondini e João Leite,
autores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Paulo Silas do

Prado Pereira, auxiliar técnico do Clube Atlético Mineiro,
representando a atual comissão técnica; e Vereador Vinícius Dantas,
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da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização de homenagem ao
Clube Atlético Mineiro pela conquista do Campeonato Mineiro de
Futebol de 2007.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presente a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini
Exmos. Srs. Deputado Gustavo Valadares, representando o Exmo.

Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Luiz Otávio
Motta Ziza Valadares, Presidente do Clube Atlético Mineiro; Vereador
Valdir Antero Vieira, representando o Presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira; Exmo. Sr. Paulo Roberto
Prestes, representando os ex-atletas do Clube Atlético Mineiro; Exmo.
Deputado João Leite, co-autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Exmos. Deputados Ademir Lucas e Gustavo Corrêa;
autoridades presentes, Vereador Vinícius Dantas, meu amigo e
companheiro, senhoras e senhores, a minha família está presente,
torcedora unânime do Atlético Mineiro, minha esposa Adriana, meu
pai João, minha mãe Maria da Glória, meus filhos Mauro e Chiara,
meus primos, muitos deles mascotes do Atlético em seus tempos
áureos de 1982, Heleno, jogador do Atlético naquela época, Torcida
105, representando a massa atleticana, Galoucura e todas as outras
torcidas aqui representadas.

Não há como não se emocionar por estar aqui nesta noite. Não é
novidade emocionar-se quando se fala em Atlético Mineiro. Estivemos
em muitos domingos, em várias noites no Mineirão, em clássicos, em
finais de campeonatos, chorando e emocionando-nos por causa do
Clube Atlético Mineiro.

Sinto-me honrado em, juntamente com o Deputado João Leite, ser
co-autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que é
grande. Esta é uma noite especial, porque celebramos a vitória
conquistada do Campeonato Mineiro de 2007. O Atlético conquistou
dois campeonatos seguidos neste momento atual. Poderia até estar
chegando ao terceiro título, não fossem problemas no meio do
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caminho que fogem à competência dos jogadores e à vibração dos
torcedores. Lamentavelmente, fomos obrigados a deixar a Copa do
Brasil na reta final, apesar de merecermos estar lá. É uma noite de
homenagem, porque o que temos de vitória precisa ser relembrado. O
Clube Atlético Mineiro é um orgulho para seus torcedores e para
Minas Gerais. Como a Assembléia é a Casa do povo mineiro - isso
está registrado no seu “slogan” -, e este Parlamento cada vez mais se
torna participativo, quando se envolve com a comunidade e vice-
versa, nesta noite é mais do que merecida esta homenagem ao Clube
Atlético Mineiro. Esse clube honra Minas Gerais e nos ajuda a crescer
na coragem, no entusiasmo e no valor que temos para o nosso Estado
e na esperança de dias melhores em todas as áreas e segmentos que
precisam crescer e se desenvolver.

A assessoria nos disse que esse quórum é de Plenário, o que
mostra realmente o valor do Clube Atlético Mineiro para todos nós. O
Atlético não é somente orgulho mineiro, mas também brasileiro, já que
inúmeros títulos internacionais ele conquistou. Houve época em que
somente o Atlético e um ou outro time brasileiro eram conhecidos no
exterior por seus inúmeros títulos internacionais.

Hoje vi uma foto da minha mãe instantes após dar à luz, e, no vidro
de soro, meu pai fez questão de dependurar uma flâmula do Atlético.
Não daria para mostrá-la aqui. Segundo meu pai, a raça entra pelo
sangue, então, naquele momento, pelo sangue da minha mãe, ele já
imaginava que seríamos, e realmente fomos, tomados dessa paixão
pelo Atlético. Uma grande paixão.

Poucas torcidas e poucos torcedores no Brasil têm um sentimento
de paixão tão grande a ponto de encher o estádio em jogos amistosos
e em jogos de menor expressão. A torcida do Atlético é a única no
Brasil e no mundo que consegue encher o estádio de futebol em todos
os momentos, sendo que algumas outras torcidas só conseguem
enchê-lo em jogos de semifinal e final.

Aos 8 anos, comecei a ser mascote ao lado do Bruno, meu primo,
do meu irmão Joãozinho, e também dos meus dois outros primos,
Cláudio e Renato.

Quando vim para a Assembléia, uma das alegrias que tive foi
encontrar o Deputado João Leite, meu colega Deputado, pelo qual
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nutro grande admiração por seu caráter, sua conduta e sua dignidade
como pai de família e como defensor da vida e da família. Alegrei-me
em estar com ele aqui, porque, nos anos 80, por inúmeras vezes,
entrei de mãos dadas com o João Leite, como mascote do Atlético.
Não só com o João Leite, mas também com o Paulo Roberto, com o
Heleno, com o Éder, que comemorou 50 anos na última sexta feira, e
com o Nelinho.

Hoje sinto a emoção de estar como representante do povo nesta
Casa e poder compartilhar com o Deputado João Leite esta
homenagem ao Atlético, ao lado daquele que um dia foi o ídolo, no
bom sentido da palavra, da nossa infância e adolescência, marcando
para sempre nossa vida.

Portanto, sem mais palavras, quero mais é fazer transbordar o
sentimento que tenho no coração. Num País tão sofrido, com tantas
injustiças sociais e com tantos contratestemunhos de autoridades que
deveriam ser os primeiros a dar sinais de honestidade, mas que ainda
tem o veneno da corrupção e da desigualdade social, o futebol
continua sendo motivo de alegria para nós, torcedores.

Esta Casa, assim como o Atlético, também conta com um elenco de
Deputados honrados, que, juntos, pensando no bem comum, têm feito
um expressivamente bom trabalho. A nossa Casa Legislativa
realmente tem-se destacado das demais Casas Legislativas pela sua
participação e abertura ao povo.

Portanto, fica aqui a minha demonstração de alegria por esta grande
oportunidade que tive. Sei que a maioria dos Deputados são
atleticanos e comungam conosco dessa homenagem. Quem ganha
hoje são todos vocês que estão aqui e também as crianças, mascotes
atuais do Atlético, que amanhã serão os atletas e os craques do time.

Essa torcida é como uma família, morre um e nasce outro. Ela
nunca acabará. Enquanto a nossa bandeira estiver dependurada no
varal, o atleticano torce contra o vento.

Parabéns, Clube Atlético Mineiro; parabéns, Assembléia Legislativa,
por nos permitir prestar esta honrosa e justa homenagem ao nosso
querido glorioso. Obrigado.

Palavras do Deputado João Leite
Exmos. Srs. Deputado Gustavo Valadares, Presidente desta reunião
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especial em homenagem ao Clube Atlético Mineiro, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Presidente do
Clube Atlético Mineiro, Luiz Otávio Motta Ziza Valadares, ex-Deputado
desta Assembléia Legislativa, Casa que freqüentou tantas vezes e
agora freqüenta representando o nosso glorioso clube; Vereador
Valdir Antero Vieira Índio, representando o Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira; meu querido
companheiro Paulo Roberto, representando os ex-atletas do Clube
Atlético Mineiro; Exmo. Deputado Eros Biondini, autor do requerimento
que deu origem a esta reunião. Na verdade, eu e o Deputado Gustavo
Valadares estamos “pegando carona” nesta festa preparada pelo
Deputado Eros Biondini para o Clube Atlético Mineiro. Não apenas eu
e o Gustavo, mas a maioria dos Deputados assinou o requerimento
propondo a realização desta reunião. Atleticano fervoroso, o Deputado
Ademir Lucas também o assinou rapidamente.

Vemos até a escalação dos servidores da Assembléia nesta noite. O
Dr. Carlos Álvaro, atleticano de quatro costados, está presente. Dizem
que ele forçou para ser o médico de plantão esta noite para
acompanhar, de cadeira, esta reunião. O nosso Diretor Beto Bom de
Bola também está aqui. Saudamos o Silas, a quem desejamos
sucesso no Atlético - o mesmo sucesso que ele teve na carreira de
jogador  por  este mundo, onde praticou futebol pela Seleção
Brasileira -, e o nosso companheiro Heleno.

Rapidamente, gostaria de dizer que é uma alegria muito grande
estar na Assembléia Legislativa e acompanhar mais uma homenagem
ao Atlético Mineiro, clube muito importante não apenas em Minas
Gerais, mas no nosso país e até no exterior. Estive recentemente nos
Estados Unidos e fiquei surpreso porque, a cada lugar que eu ia, tinha
de dar entrevista às rádios brasileiras, que tocavam o hino do Atlético.
Fiquei assustado porque estou fora do futebol há algum tempo.

Vemos a paixão, o amor do atleticano por esse time. O Galo, como a
torcida gosta de dizer, já não é mais uma instituição, é uma pessoa
sobre a qual os torcedores se manifestam: “Ah, o Galo vai jogar hoje”.
É uma bandeira para muitos. É com alegria que vemos aqui
atleticanos da minha idade e atleticanos jovens dessa torcida que não
pára de cantar. As crianças também mostram o futuro do Atlético.
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Lembro-me daquele jogo no ABC, em Santo André, em que ficamos
desanimados por alguns instantes. O jogo estava 1 a 1, eles não
paravam, ficavam brigando conosco e pedindo para cantarmos para o
time vencer. E, ao final, venceu mesmo. É uma torcida brava,
apaixonada e diferente, que não pára de cantar e dar força para o
time.

Lembro que, quando íamos jogar na Seleção Brasileira, ficávamos
um pouco incomodados porque diziam que era ruim demais jogar no
Mineirão. Pensávamos que era por causa do nosso time, mas era por
causa da torcida, que não pára de vibrar o tempo todo. De alguma
forma, ela sempre representou uma força muito grande para o time do
Atlético, esperamos que continue assim.

Neste momento em que o Atlético ganhou mais um título mineiro,
esta homenagem que a Assembléia faz é merecida e nos faz lembrar
a história de tantos títulos ganhos em Minas Gerais, que, de alguma
forma, eternizou grandes equipes do Atlético que foram campeãs,
tricampeãs, hexacampeãs mineiras. Elas estão na memória, no
coração, no imaginário do atleticano, que consegue falar a escalação
daquele time do Cafunga de cor e daqueles grandes jogadores que
vestiram a camisa do clube.

Parabéns, Presidente Ziza Valadares. Estamos torcendo para que
depois do Campeonato Brasileiro os Deputados Eros Biondini, Ademir
Lucas ou Gustavo Valadares, quem for mais rápido, faça um
requerimento para homenagearmos o bicampeonato brasileiro do
Atlético. Parabéns e muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado Gustavo Valadares,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Luiz Otávio Motta Ziza
Valadares de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “O Clube Atlético Mineiro, devido a uma história
construída por grandes vitórias e jornadas gloriosas, muito orgulha
nossa gente, sendo reconhecido como um dos maiores times de
futebol do Brasil. A homenagem do Parlamento de Minas a este
importante clube pela conquista do Campeonato Mineiro de Futebol
de 2007. Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado para
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a cerimônia.
O Sr. Presidente - Convido para participar da entrega da placa os

Deputados Eros Biondini, João Leite e Ademir Lucas, e, em nome do
Presidente do Atlético, a seu pedido, todas as crianças presentes no
Plenário da Casa, quebrando um pouco o protocolo da Casa.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Luiz Otávio Motta Ziza Valadares

Exmo. Sr. Deputado Gustavo Valadares - de quem tenho a honra de
ser pai, por isso peço licença a você para uma saudação especial
porque é um atleticano tão doente como o pai -, aqui representando o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho;
Exmo. Sr. Vereador Valdir Antero, o Índio, representando o Totó,
Presidente da Câmara dos Vereadores, outro atleticano de quatro
costados e a quem recomendo um grande abraço; meu companheiro
Paulo Roberto Prestes, representando os ex-atletas do Clube Atlético
Mineiro; Deputado Eros Biondini, muito obrigado pelo trabalho, pelo
esforço e pela honra de nos dar novamente a oportunidade de estar
novamente nesta Casa recebendo uma homenagem em nome do
Clube Atlético Mineiro; Exmo. Sr. Deputado João Leite, cujo passado
e glórias do que fez pelo Atlético e o seu trabalho na Assembléia
Legislativa falam por si sós; deixo de agradecer-lhe porque o Atlético
já o fez muito. Somos muito honrados de ter um companheiro como
João Leite, com um passado no Atlético e um presente aqui na
Assembléia.

Gostaria de dar um abraço especial em algumas pessoas,
começando pelo Heleno, ex-jogador do nosso clube, que está aqui
conosco, passando pelo nosso ex-jogador também e Diretor do
Atlético, hoje trabalhando conosco, o “Beto Bom de Bola”, que está
aqui; meu companheiro de longas datas e jornadas nesta Casa,
Deputado Ademir Lucas.

Particularmente, gostaria de fazer dois agradecimentos. O Deputado
Gustavo Valadares pediu que os meninos viessem à frente, porque
vocês não podem avaliar a importância de vermos novamente as
crianças vestindo a camisa do Atlético. Diria que a conquista do título
do ano passado e, agora, do Campeonato Mineiro fez o Atlético
ressurgir. Solicito aos Srs. Deputados que busquem um DVD feito
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pela Rede Minas de Televisão sobre a subida do Atlético desde o ano
passado. Mais do que a volta para o nosso lugar merecido, que é a
Série A, o vídeo mostra o ressurgimento, nas crianças, da paixão pelo
Atlético.

Nos próximos 15 dias, faremos uma campanha, que o Atlético já fez
em tempos idos. Iremos a todas as escolas, principalmente da Região
Metropolitana, levando o Galo, jogadores e todo o mundo, para
buscarmos, na meninada, a força da maior torcida do Brasil.

Agradecemos a esses meninos e à torcida representada pelo
Movimento 105. Não há uma torcida no Brasil que se compare à do
Clube Atlético Mineiro. Até os nossos adversários dizem isso. Os
nossos principais adversários sabem que a nossa maior força está
exatamente em nossa torcida. Isso é inigualável. Diria que temos
buscado forças para trazer alegria para a torcida.

O Deputado João Leite foi muito feliz aqui hoje. Não faz quatro
meses, estive aqui recebendo um título; hoje, estou novamente nesta
Casa; e voltarei daqui a alguns dias. Quando o Atlético começou a
jogar no campeonato, eu dizia que seríamos campeões. Disseram que
eu era doido e “pato novo”, pois o Atlético não chegaria a lugar
nenhum. Somos campeões, e eles estão lá atrás, onde ficarão mais
tempo ainda.

Brinquei certa vez, mas, infelizmente, não pude trazê-la, pois tinha
um compromisso: disse que arrumaria um apartamento para a Beth
Carvalho morar em Belo Horizonte, porque cantará tanto nos
campeonatos do Atlético, que seria melhor morar aqui.

Sou um otimista contumaz. O Atlético é absolutamente viável.
Temos problemas? Temos. Estamos resolvendo? Estamos.

Há quantos anos não tínhamos um jogador na Seleção Brasileira? O
Diego foi convocado hoje. O goleiro do juvenil foi convocado para a
Seleção Brasileira Sub-17. A notícia é ruim, mas é boa também, pois,
nos últimos anos, ninguém do nosso time era procurado para ser
vendido. Hoje os empresários quase fazem fila à minha porta para
comprar jogadores do Atlético, mas não venderei todos, somente dez.
Isso é brincadeira. A meninada pode ficar tranqüila quanto a isso.
Teremos de disponibilizar somente alguns jogadores, para termos
recursos para pagar a folha de funcionários. O Atlético tem 600
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empregados, entre jogadores e funcionários. Todo mês tenho de
matar um leão com canivete sem ponta para pagar-lhes. No Brasil, na
Série A e na Série B, há 40 clubes, sem contar a Série C, que tem 20.
Nessas duas mãos não posso contar quantos clubes pagam em dia os
seus empregados. O Atlético está pagando os seus funcionários e
jogadores. Somos campeões, e o “bicho” e a premiação já foram
pagos. Sei com que sacrifício isso foi possível, mas acreditamos no
Atlético e buscamos, de todas as formas, comemorar todos os dias as
nossas vitórias.

Quero dar um abraço no Silas. A nossa nova comissão veio junto
com o Zetti, nosso novo treinador.

Quero, publicamente, dizer que o Silas é uma surpresa
agradabilíssima. A soma do Zetti, do Silas e do Fernando deixará a
torcida do Atlético muito agradecida. Estamos muito esperançosos,
porque são pessoas que sabem o que fazem. Tive oportunidade, no
jogo em São Paulo, de estar ao lado do Silas durante todo o jogo e
fiquei muito impressionado pelo seu conhecimento.

Quero dizer que a minha alegria de estar aqui representando o
Atlético Mineiro é imensa. Vocês terão notícias de muitas coisas boas
que estamos buscando para o Atlético.

Aproveito que aqui é a Casa do povo para dizer que estamos
reabrindo em todo o Estado de Minas Gerais os cônsules. Queremos
um cônsul em cada Município de Minas Gerais. Primeiramente, o
cônsul será eleito por 10 pessoas na cidade. Em agosto haverá uma
eleição com todos os associados. O Atlético terá uma representação
em cada Município do Estado. Vamos voltar a ocupar aquilo que
sempre foi nosso e que já é novamente. Somos campeões, e eles
estão atrás e vão ficar durante muito tempo. Temos o maior número
de títulos e não temos tranqüilidade. Vamos com absoluta
tranqüilidade voltar a ser campeões, vamos nos classificar. Temos
uma glória que eles vão demorar muitos anos para ter: vamos fazer
um centenário com grandes festas, com a participação popular.

Agradeço a homenagem da Assembléia Legislativa, agradeço a
todos os que aqui compareceram para nos dar essa força e, mais uma
vez, encerro agradecendo aos Deputados e à meninada, que nos dá
uma força muito grande para trabalhar para o Atlético.
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Execução do Hino do Clube Atlético Mineiro
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o hino oficial do Clube

Atlético Mineiro, que será interpretado pelo Movimento 105. Durante a
apresentação do hino, receberemos em Plenário o mascote do Clube
Atlético Mineiro.

- Procede-se à execução do Hino do Clube Atlético Mineiro.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Luiz Otávio Motta Ziza Valadares, Presidente do Clube
Atlético Mineiro, de que tenho o orgulho de ser meu pai; Vereador
Valdir Antero Vieira, nosso querido “Índio”, a quem agradecemos a
presença, representando o Vereador Totó Teixeira, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Paulo Roberto Prestes,
representando os ex-atletas do Clube Atlético Mineiro; Deputados
Eros Biondini e João Leite, co-autores do requerimento que deu
origem a esta homenagem; Vereador Vinícius Dantas, que nos honra
com sua presença. Gostaria de agradecer a presença ao Movimento
105; às torcidas organizadas Esquadrão Atleticano, Galo Metal e
Eficigalo; às senhoras e aos senhores, em especial os pequenos
atleticanos, que se fazem presentes nesta Casa, nesta segunda-feira.
Esta reunião é uma homenagem ao Clube Atlético Mineiro e também
à sua importante torcida, símbolo do carinho e do amor que esse
clube desperta em todo o nosso Estado.

Campeão mineiro 39 vezes, o Atlético, novamente presente na Série
A do Campeonato Brasileiro, mostra, ao longo de sua quase
centenária história, que é o time que sabe dar a volta por cima,
carregado pela intensa paixão dos seus torcedores.

O campeonato que, com certo atraso, comemoramos tem ainda um
gosto de retorno do gigante adormecido que superou a tristeza de um
rebaixamento para regressar, absolutamente radiante, como
Campeão Brasileiro da Série B.

Primeiro campeão brasileiro, nosso alvinegro certamente nos
reserva surpresas positivas no torneio que agora se inicia. Para isso,
contará com o tradicional empurrão para a frente por parte da massa
atleticana.

Ser atleticano, já disse o cronista Armando Nogueira, é “unir-se num
estado de espírito, compartilhar uma memória e fazer da esperança
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uma permanente iminência”. Para Armando Nogueira, a massa
atleticana é a prova maior de que, acima de tudo, existe a paixão por
uma cor, um nome, um símbolo.

Com duas curtas sílabas, a palavra “galo”, também um grito de
guerra, é aquela que, com mais verdade, expressa o inexplicável
dessa paixão. Diante do Atlético todos somos iguais, não importa a
posição social. O conjunto de atleticanos é toda uma gente preta e
branca, que, dormindo ou não na fila, grita, chora e acredita da
mesma maneira.

Para Roberto Drummond, ser atleticano é um querer-bem, uma
ideologia. É ele quem nos testemunha já ter visto atleticano rasgar a
carteira do clube e, logo em seguida, catar os pedaços e colar, como
faz o amante com o retrato da amada. Esse amor, também dito por
ele, é uma tatuagem, com as iniciais CAM gravadas no coração de
cada torcedor. Afinal, que outro clube brasileiro mereceu uma imagem
de tamanha força poética como esta: “Se houver uma camisa branca
e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano
torce contra o vento.”?

Raça, garra, paixão, são os sentimentos que esta camisa alvinegra
desperta tanto nos que a envergam dentro do campo quanto nos que
a vestem, cheios de orgulho, nas arquibancadas.

Em breve, em março de 2008, comemoraremos o centenário do
clube. Essa será uma festa de imensa importância para o povo de
Belo Horizonte e de todo o Estado. Certamente, em vista dessa festa,
novas conquistas e novos títulos se juntarão à lista em que se destaca
o tão simbólico Campeão do Gelo, em 1950, quando o time mineiro se
apresentou triunfante ao mundo.

Que os nossos corações listrados de preto e branco continuem
batendo com a mesma emoção, comemorando novas jornadas
gloriosas, pois nossa vocação é “lutar, lutar, lutar, com toda a nossa
raça para vencer”. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer”. Muito
obrigado. Antes de encerrar a reunião, um último grito de guerra, a
pedido dos Deputados João Leite e Eros Biondini. Vamos todos juntos
gritar: “Galo”!.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
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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 29, 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Gil Pereira, Hely
Tarqüínio, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
Avelar e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Neste
momento, o Presidente registra a presença dos alunos do 3º Período
do curso de Gestão Pública do Centro Universitário da UNI-BH. 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 959, 963, 968, 970, 976, 982, 985, 986, 1.000, 1.004, 1.005 e
1.013/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 960, 974, 980, 983, 991,
995, 1003, 1008 e 1009/2007 (Deputado Sebastião Costa); 966, 972,
979, 988, 993, 996, 1002 e 1.010/2007 (Deputado Delvito Alves); 958,
967, 975, 989, 990, 994, 1.001, e 1.014/2007 e Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 964, 965,
969, 973, 981, 984, 999, 1.011 e 1.016/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 976, 978, 987, 992, 998 e 1.012/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); 961, 962, 971, 997 e 1.006/2007 (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
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 828/2007
na forma do Substitutivo nº 1, 932/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); Projeto de Lei Complementar nº 19/2007 e Projetos de Lei
nºs 335, este com as emendas que receberam os nºs 1 a 6; 631, 637,
715/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 151, 281, este na forma do Substitutivo nº 1; 462, 679,
683, este na forma do Substitutivo nº 1; 752/2007 com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves); 247/2007 na forma do Substitutivo nº
1; 566, 583 e 708, os três com as emendas que receberam os nºs 1 e
2; 636 com a Emenda nº 1; 931/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 351 e 641/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1; 930,
934/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 558, 933/2007, este
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor o Projeto de Lei Complementar nº 18/2007 e à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os Projetos de Lei
nºs 849, 915/2007 e à Secretaria de Estado de Fazenda, o Projeto de
Lei nº 940/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição). O Deputado Sebastião Costa emite parecer sobre o
Projeto de Lei nº 617/2007 mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com as
Emendas de nºs 1 a 14. Anunciada a discussão, o Deputado Gilberto
Abramo apresenta uma proposta de emenda ao parecer do relator.
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação e é aprovado
o parecer do relator, salvo proposta de emenda. A seguir, submete a
votação, a proposta de emenda do Deputado Gilberto Abramo, que é
aprovada. Nos termos do art. 138, § 1º do Regimento Interno, é
aprovada a nova redação do parecer que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com as
Emendas de nºs 1 a 15. Os Projetos de Lei nºs 18, 431 e 582/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
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Projetos de Lei nºs 209, 428 e 490/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio, o primeiro em virtude de redistribuição); 218 e 678/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 427/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves); 435 e 488/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 599 e 675/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 467, 480, 768 e 922/2007 (este
em virtude de redistribuição), no 1º turno, deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator,
Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 561 e 705/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gilberto Abramo aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 574 e 586/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
respectivo relator, Deputado Delvito Alves. O Projeto de Lei nº
808/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Weliton Prado, aprovado pela Comissão. Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 609 e 826/2007, no 1º turno, deixam de
ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
respectivo relator, Deputado Sebastião 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, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 245, 795, 822, 841, 889, 935/2007 (relator:
Deputado Gil Pereira); 315, 844, este com a Emenda nº 1; 881, 911,
951/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 720, 812, 836, 839, 861,
891, 901, 945, este com a Emenda nº 1/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 793 com a Emenda nº 1, 831, 838, 857, 870, 877,
928 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 818 e 977/2007, este
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 819, 834,
879, 886, 887, 904, 927, 939, 947/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 820, 825, 869, 892, 914, 937, 938, 944, 953/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 771 e 803/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se
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à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 723, 770,
782, 790, 791, 796, 805, 811, 814, 824, 842, 843, 854, 867, 876, 888,
890, 905, 920, 925 e 1.001/2007; à Secretaria de Educação, os
Projetos de Lei nºs 821 e 827/2007; ao DER-MG o Projeto de Lei nº
823/2007; e ao Presidente da Instituição Movimento Oficina Cultural, o
Projeto de Lei nº 806/2007. 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, 22 de maio de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e
Delvito Alves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 929/2007, no 2º
turno, para o qual designou como relator o Deputado Domingos Sávio.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Domingos Sávio, que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nº 929/2007, em 2º turno, na forma original, o Deputado Sargento
Rodrigues apresenta seis propostas de emendas, as quais receberam
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parecer contrário do relator. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, salvo propostas de emendas. Submetidas a votação, são
rejeitadas as propostas de emendas, ficando, portanto, aprovado o
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 929/2007 na
forma original (relator: Deputado Domingos Sávio). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo - Lafayette de Andrada -

Inácio Franco.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação, na forma
do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 416/2007 (relator: Deputado
Braúlio Braz). 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 495, 496, 504, 516,
517, 519, 540 e 541/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Eros Biondini em que
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solicita seja realizada visita da Comissão, em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, à Serra da
Piedade, para conhecer a situação do patrimônio histórico, artístico e
cultural e verificar as conseqüências da aplicação da Lei nº 16.133 de
2006, Braúlio Braz em que solicita seja realizada visita à região da
Serra do Brigadeiro, em especial o Pico do Itajuru, com vistas a
conhecer o potencial turístico da região. A Presidência informa que as
reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-feiras,
às 14h30min. 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 maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 21/5/2007

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Célio Moreira e Walter Tosta,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema
"Estruturação da rede de assistência à pessoa portadora de
deficiência física, mental ou com autismo" e os subtemas "O que já foi
implementado", "Dificuldades para implementação da rede",
"Perspectivas de sua concretização" e "Aplicabilidade do Projeto de
Lei nº 652/2007"; e informa o recebimento de comunicação da
Liderança do Bloco Social Democrata, indicando a Deputada Gláucia
Brandão para membro suplente dessa Comissão, na vaga do
Deputado João Leite. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Flávio Lúcio Assis Moreira e Darcy Fioravante
Barros Barbosa, Assessores Técnicos da Coordenadoria Estadual de
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Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, da Secretaria
de Saúde, e Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da
Federação das Apaes do Estado, que são convidados a tomar
assento à mesa. Presentes, também, os seguintes convidados
permanentes: Estela Maris Guillen de Souza, Presidente da
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -, e
Nelson Garcia, Superintendente de Políticas Públicas do Caade e
representante do Conped. A Presidência tece suas considerações
iniciais e logo após passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e demais presentes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2007.
Célio Moreira, Presidente.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães e Eros Biondini (substituindo este ao Deputado Neider
Moreira, por indicação da Liderança do Bloco BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Durval
Ângelo. 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 debater possíveis soluções para minimizar os
impactos do iminente despejo da Comunidade Novo Lajedo, frente à
concessão de medida liminar de reintegração de posse. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 904/2007,
em turno único (Deputado Ronaldo Magalhães) e 637/2007, no 1º
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turno (Deputado Weliton Prado). A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Fernando Antônio dos Santos, Diretor de
Desenvolvimento de Programas e Projetos Habitacionais da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;
Heverton Flávio Ronconi da Rocha e Ana Cláudia da Silva Alexandre,
Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais; Sara de Souza
Otoni, Representante do Movimento Brigadas Populares; Maria Idelma
Bisinotto Tomas,  Presidente da Cooperativa Habitacional
Metropolitana Ltda. - Cohabita -; Ednéia Aparecida de Souza, Diretora
da Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas
Gerais, e Lucilene Coelho Pereira, moradora da Comunidade Novo
Lajedo. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Weliton Prado tece as 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 e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 550, 551, 552, 553,
561, 562, 564 e 565/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Weliton
Prado e Ronaldo Magalhães (4), em que solicitam sejam realizadas
visitas conjuntas desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos
ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana e ao Secretário Municipal de Política Urbana de Belo
Horizonte para tratar de assuntos relativos à Comunidade Novo
Lajedo; ao Juiz da 8ª Vara Cível e ao Tribunal de Justiça (Câmara de
Recurso) para discutir possíveis soluções para minimizar os impactos
do iminente despejo da Comunidade Novo Lajedo, frente à concessão
de medida liminar de reintegração de posse, e à Comunidade Novo
Lajedo para verificar "in loco" os problemas relativos ao possível
despejo. Em atenção a requerimento da Deputada Cecília Ferramenta
e do Deputado Weliton Prado, foi adiada a votação do requerimento
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do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja o Projeto de Lei nº
637/2007 apreciado em reunião conjunta desta Comissão e das
Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Administração Pública. A seguir, o Presidente recebe do Sr. Heverton
Flávio Ronconi da Rocha, Defensor Público do Estado, documentação
referente à ação civil pública com pedido de liminar da Comunidade
Novo Lajedo. 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, 25 de maio de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 822/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Academia de Capoeira Garra
Mineira, com sede no Município de Ubá.

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 822/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Academia de Capoeira Garra Mineira, com sede no Município de Ubá,
que tem por finalidade principal a preservação e divulgação dos
aspectos culturais, técnicos e sociais da prática da capoeira.

Para alcançar suas metas, organiza campeonatos, competições e
torneios, com ampla participação de seus atletas promove reuniões
sociais e recreativas e incentiva a cultura física, o civismo e atividades
intelectuais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 822/2007.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Carlin Moura, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2007

ATAS
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Paulo Cesar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 51/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.182/2007), do Governador do Estado
- Ofício nº 5/2007, do Governador do Estado - Ofício nº 4/2007
(encaminha Relatório de Atividades do primeiro trimestre de 2007), do
Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e telegrama - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.183 a 1.198/2007 - Requerimentos nºs 619 a 632/2007 -
Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro (4), Carlin Moura, João
Leite, Lafayette de Andrada (2) e Adalclever Lopes - Proposições não
Recebidas: Requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Paulo
Cesar, André Quintão, Dinis Pinheiro e Gil Pereira - Comunicações:
Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais e
de Política Agropecuária e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Hely
Tarqüínio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eros
Biondini, André Quintão, Vanderlei Miranda e João Leite - Questão de
ordem; chamada para verificação de quórum; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlin Moura, Dinis
Pinheiro (3), João Leite, Lafayette de Andrada (2) e Adalclever Lopes;
deferimento - Questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado
Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Zé Maia -
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Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - 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 - 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 - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM N° 51/2007
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Belo Horizonte, 25 de maio de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No uso de atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado de Minas Gerais, apraz-me levar à
consideração dessa Egrégia Assembléia o apenso projeto de lei que
diz de se acrescentar dispositivo à Lei n° 14.699, de 6 de agosto de
2003, a qual dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário e dá outras providências.

A proposição tem por objetivo viabilizar a preferência e prioridade,
para pessoas naturais com idade igual ou superior a 70 anos, no
pagamento de precatórios de natureza alimentar de que forem
credores junto ao Estado.

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.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
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 que acrescenta
dispositivo à Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003 , a qual dispõe
sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá outras
providências.

A proposição tem por objetivo viabilizar a preferência e prioridade,
para pessoas naturais com idade igual ou superior a 70 anos, no
pagamento de precatórios de natureza alimentar de que forem
credores junto ao Estado. Trata-se de tema de inegável alcance
social, eis que a proteção ao idoso se inclui entre as maiores
preocupações da sociedade moderna, e em nosso País já é
disciplinada por alentada legislação específica.

Com efeito, da Constituição da República se irradiam inúmeras
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normas legais que miram resguardar os direitos dos cidadãos de
idade avançada. Em sua esteira, editou-se a Lei Federal n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, contendo o Estatuto do Idoso , cujos arts. 3° e
71 lhe garante, respectivamente, atendimento preferencial, imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços, e prioridade na tramitação de processos, procedimentos e
execução de atos e diligências judiciais.

Especificamente quanto aos precatórios de natureza alimentar,
incluindo o pagamento da correção de salários, pensões e
aposentadorias, os arts. 33 e 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias lhes reconhecem tratamento diferenciado,
ao não arrolá-los entre aqueles passíveis de pagamento parcelado.
Configura-se, no caso, o zelo do legislador constituinte para com os
direitos sociais de modo geral, zelo esse que também inspira a
presente proposta.

De fato, embora a Lei Federal n° 10.741, de 2003, d efina o idoso
como o cidadão com idade mínima de 60 anos, e o presente Projeto
contemple aqueles a partir dos 70 anos, nossa proposta é realista e
razoável, eis que há que se atentar para o fator financeiro, com as
limitações de caixa do Estado, e para o fator sociológico, com a
gradativa extensão da longevidade entre nossos cidadãos. Nesse
sentido, dados estimados pelo IBGE nos demonstram, entre outros
aspectos, que entre os anos de 1991 e 2000 a população brasileira
com idade superior a 50 anos experimentou crescimento da ordem de
30%; que no mesmo período a taxa de mortalidade, na mesma faixa
etária, experimentou decréscimo da ordem de 15%; que a tendência
da população total é de estabilizar-se, enquanto a chamada “terceira
idade” experimenta crescimento gradual.

São dados, Senhor Governador, que enfatizam a crescente
participação dos idosos na vida nacional e a necessidade de o Poder
Público reconhecer-lhes as já referidas preferência e prioridade,
particularmente em se cogitando de precatórios de natureza alimentar,
cuja origem se vincula ao reconhecimento judicial de direitos sociais.
Nessa linha enquadra-se esta proposição, cujo encaminhamento à
Assembléia Legislativa estamos recomendando.

Respeitosamente,
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José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário e dá
outras providências.

Art. 1º - Acrescente-se à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário e dá
outras providências, o seguinte art. 10-A:

“Art. 10-A - Os credores de precatórios de natureza alimentar em
atraso, com idade igual ou superior a 70 anos, terão prioridade e
preferência para pagamento pelo Poder Executivo, observada a
disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.”.

Art. 2º - Esta lei entre 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.
OFÍCIO Nº 5/2007

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que se
ausentará do Estado no período de 31/5 a 4/6/2007, por motivo de
viagem à Inglaterra.

OFÍCIO Nº 4/2007
Do Sr. Elmo Braz Soares, Conselheiro-Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, encaminhando relatório das atividades
desenvolvidas por essa Corte no primeiro trimestre de 2007. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Jardel Sebba, Presidente da Assembléia Legislativa de

Goiás, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
de Participação Popular encaminhado pelo Ofício nº 339/2007/SGM.

Da Sra. Cida Diogo, Presidente da Subcomissão de Saúde da
Mulher e Planejamento Familiar da Câmara dos Deputados,
encaminhando convite para a audiência pública que menciona, a ser
realizada em 29/5/2007, nessa Câmara.
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Do Sr. Antônio Lucas Pereira, Desembargador, encaminhando, para
exame, cópia de correspondência que enviou ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado propondo a criação de novas varas nas
Comarcas de João Pinheiro e Abaeté. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, informando o
valor da Receita Corrente Líquida do Estado referente ao período de
maio de 2006 a abril de 2007. (- 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. Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e
do Norte de Minas (2), comunicando seu não-comparecimento à
reunião especial para abertura da 25ª Vigília pelos Mortos da Aids e
encaminhando informações sobre o Requerimento nº 357/2007, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura,
agradecendo manifestação de aplauso ao Ceasa-MG, solicitada pelo
Requerimento nº 372/2007, do Deputado Doutor Viana.

Da Sra. Janete de Sá, Presidente da Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Participação Popular encaminhado por
meio do Ofício nº 339/2007/SGM.

Do Sr. Ari Lopes dos Santos, Prefeito Municipal de Aiuruoca,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 546/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 546/2007.)

Da Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 813/2007/SGM.

Do Sr. Felipe Mansur Neto, Prefeito Municipal de Conceição das
Alagoas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
699/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 699/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2),
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prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 287/2007, do
Deputado Agostinho Patrús Filho, e 326/2007, da Comissão de
Transporte.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 807/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 807/2007.)

Do Sr. Marco Antônio Camilo Jorge, Presidente da Câmara
Municipal de Além Paraíba, agradecendo o apoio da Escola do
Legislativo desta Casa à II Semana de Legislação, realizada pela
entidade que preside, e informando da moção de congratulações e
agradecimento dessa Câmara ao Professor José Raphael Olivé de
Souza pela palestra proferida durante a referida Semana.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, informando da prorogação do prazo de vigência do contrato
referente ao Contrato de Repasse OGU/MCIDADES nº 0192.896-
68/2006. (- À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para os fins do art.74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Romel Anizio Jorge, Subcretário de Assuntos Municipais,
agradecendo o envio da revista produzida com base no seminário
legislativo “Segurança para todos - propostas para uma sociedade
segura”.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativos aos Requerimentos nºs 200/2007, do
Deputado Delvito Alves, e 326/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 124, 722, 772,
787, 788 e 915/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão
de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos
projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando parecer em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça referente ao Projeto de Lei nº 454/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 454/2007.)

Do Sr. André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da Corregedoria-
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Geral de Justiça, encaminhando parecer em atenção ao
Requerimento nº 282/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aniel Pereira Braga Filho, Secretário de Saúde de Varginha,
enviando informações em atenção a requerimento da Comissão de
Saúde encaminhado por meio do Ofício nº 519/2007/SGM.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas
de Belo Horizonte, justificando sua ausência em audiência pública da
Comissão de Assuntos Municipais que se realizaria em 23/5/2007. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Sandoval Bittencourt de O. Neto, Superintendente do Sistema
Penitenciário, da Secretaria Especial de Defesa Social do Governo do
Pará, encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
360/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Pedro Luiz Rabelo, Superintendente de Habitação de
Interesse Social, da Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 126/2007, do Deputado Paulo Cesar.

Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete do Secretário de
Transportes (2), prestando informações relativas aos Requerimentos
nºs 52/2007, do Deputado Carlin Moura, e 264/2007, do Deputado
Djalma Diniz.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do Secretário
de Meio Ambiente, convidando para reunião pública em que será feito
detalhamento do plano de trabalho para a Avaliação Ambiental
Estratégica do Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais
2007 - 2027.

Do Sr. Alcides Costa, Delegado de Polícia da Delegacia
Especializada de Homicídios - Leste, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 330/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Banco Central do Brasil, prestando informações relativas a
Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira encaminhado
por meio do Ofício nº 353/2007/SGM.

Da Sra. Moara Almeida Costa Martinez, Chefe de Gabinete do
Sistema Estadual de Meio Ambiente, agradecendo convite para a
Reunião Especial para Abertura da 25ª Vigília pelos Mortos da Aids.



1802

Do Sr. Jair Alves Lopes, Diretor do Departamento de Segurança
Pública e Trânsito de Santa Luzia, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 251/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Wellington Silva Jardim, Diretor Executivo da Fundação João
Paulo II, agradecendo convite para participar de audiência pública
realizada nesta Casa.

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado Federal, acusando o recebimento do Requerimento nº
221/2007, do Deputado André Quintão.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.183/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários da

Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com sede no Município
de Arcos.

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

Voluntários da Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com
sede no Município de Arcos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A referida Associação se dedica a prestar assistência

ao paciente portador de câncer, insuficiência renal crônica e doenças
infecto-contagiosas. Atua para a recuperação dos doentes em geral e
procura sanar as carências dos que são de fato pobres. Realiza
projetos comunitários, cria centros de pesquisa e de divulgação sobre
prevenção do câncer e de outras doenças graves. Promove, a par da
assistência à Saúde, atividades ocupacionais e de lazer para os
enfermos sob seus cuidados.

Por esse trabalho de importância social, contamos com a anuência
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dos nobres colegas à concessão do pretendido título declaratório.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.184/2007

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Corinto da
S.S.V.P., com sede no Município de Corinto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Corinto da S.S.V.P., com sede no Município de Corinto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
exercer por si próprio e pelas unidades vicentinas que lhe estiverem
afetas, as atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais
e de assistência social, na área territorial compreendida pelos
Municípios de Corinto, Três Marias e Santo Hipólito. No
desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto
à raça, cor, sexo, condição social, credo, político ou religioso das
pessoas assistidas e atende com observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.185/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Apoio Porto Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio Porto

Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.



1804

Doutor Viana
Justificação: A Casa de Apoio Porto Esperança, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma associação sem fins lucrativos,
com duração indeterminada, e seu estatuto foi registrado no cartório
de registro civil das pessoas jurídicas, sob o nº 114.921, Livro A, em
23/6/2005.

Essa entidade tem por finalidade fornecer hospedagem totalmente
gratuita a pessoas doentes vindas de outras cidades,
comprovadamente carentes, para tratamento médico, cirúrgico ou
especializado na cidade de Belo Horizonte, desde que não sejam
portadores de doenças que necessitem de profissionais técnicos,
devidamente habilitados, para esse atendimento. Oferece ainda
orientação espiritual, social e o apoio pessoal necessário durante o
processo de tratamento.

- 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 1.186/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Congado de Nossa

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

Congado de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Abaeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário, com sede em
Abaeté, 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.



1805

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

PROJETO DE LEI Nº 1.187/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Scala, do Município de

Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Scala, do

Município de Sacramento.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: O Instituto Scala, do Município de Sacramento, é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos ou político-partidários, de caráter
assistencial e de duração indeterminada. Podemos destacar entre os
objetivos do Instituto Scala a promoção da defesa dos direitos e
deveres da criança e do adolescente e a promoção de projetos e
ações que visam ao desenvolvimento da criança e do adolescente no
plano social, cultural, educacional e profissionalizante. A referida
instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria
é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância do Instituto Scala,
espero contar com o apoio dos nobres pares para a urgente
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.188/2007
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos de

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

Sonhos de
Liberdade, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação Desportiva Sonhos de Liberdade, com

sede no Município de Sabará, é uma associação sem fins lucrativos,
que tem como objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas
ao desporto, à educação e à cultura, promovendo a reintegração
social das crianças e dos adolescentes em conflito com a lei.

Acreditamos que, por meio das atividades propostas, a Associação
contribuirá para a formação da cidadania das crianças e dos
adolescentes. Assim, o reconhecimento da entidade como utilidade
pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Conto com o
apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.189/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Núcleo de

Informação e Expressão Holística - Nieh -, com sede no Município de
Luminárias.

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

Núcleo de Informação e Expressão Holística - Nieh -, com sede no
Município de Luminárias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A referida Associação tem como finalidade, entre

outras, a promoção de atividades de cunho socioeducativo, nas áreas
de cultura, educação, meio ambiente, saúde pública e geração de
empregos.

A entidade funciona desde 2003, não tem fins lucrativos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas;
portanto, está apta a ser reconhecida como de utilidade pública.

Espero, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.190/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 34/2003)
Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo

Ministério Público Estadual e por outros órgãos a respeito das
conclusões das comissões parlamentares de inquérito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais encaminhará relatório final contendo as conclusões de
comissão parlamentar de inquérito ao Procurador- Geral de Justiça
ou, ainda, às autoridades administrativas ou judiciais com poder de
decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.

Art. 2º - A autoridade a quem for encaminhado relatório final com as
conclusões de comissão parlamentar de inquérito informará ao
remetente, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a
justificativa da omissão.

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou
procedimento administrativo ou judicial instaurados em decorrência de
conclusões de comissão parlamentar de inquérito comunicará,
semestralmente, a fase em que se encontra, até o final do andamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei

Federal nº 10.001, de 4/9/2000. Há que se afirmar, ainda, que a
matéria está entre as do art. 24, inciso XI, da Constituição Federal,
inserindo-se na competência concorrente da União e dos Estados.

O projeto contém medidas que visam a fortalecer os trabalhos das
comissões parlamentares de inquérito, que, por muitas vezes, ficam
sem andamento após sua conclusão, o que joga por terra todo o longo
e exaustivo procedimento investigativo das Casas Legislativas.

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da
impunidade no País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares
à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.191/2007

Declara de utilidade pública a Creche Renascer da Criança, com
sede no Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Renascer da

Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Creche Renascer da Criança é entidade civil, de

caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade básica
assistir crianças carentes, buscando promover sua integração social,
juntamente com seus responsáveis. Para tanto, conta com
educadores especializados, pois mantém vagas para estágio e
especialização na área, firma convênios para assistência médico-
psicológica e promove intercâmbio com instituições congêneres.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei, que tem por finalidade
declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.192/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Orientação

Tecnológica e Assistencial - Aorta -, 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

Orientação Tecnológica e Assistencial - Aorta -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação de Orientação Tecnológica e Assistencial

- Aorta - é entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade
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primeira a formação técnico-profissional.
Para cumprimento dos seus objetivos, a instituição procura

congregar e capacitar pessoas que apóiam e participam da formação
técnico-profissional, diretamente ligadas a instituições de ensino
técnico, divulgando novas tecnologias e atualizações profissionais, de
forma a ampliar os conhecimentos nessa área de atuação,
informando, educando e incentivando a formação e o aperfeiçoamento
profissional.

Procura, também, participar de eventos regionais, nacionais e
internacionais voltados para o aprendizado e desenvolvimento do
ensino técnico; apoiando e instrumentalizando sua realização, por
meio de cursos, simpósios, jornadas, palestras e congressos, para o
desenvolvimento de estudos e pesquisas para o aprimoramento de
conhecimentos técnicos e científicos, incluindo sua aplicação prática
nas áreas de educação e saúde; além de estabelecer parcerias com
entidades públicas e privadas para canalizar recursos materiais e
humanos.

Pela importância do seu trabalho em prol da comunidade, contamos
com o apoio dos nobres pares para que a essa entidade seja
outorgado o pretendido título 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 1.193/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Virtus, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Virtus, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O citado Instituto possui caráter assistencial e tem

como finalidade promover a melhoria na qualidade de vida das
pessoas portadoras de necessidades especiais residentes no
Município de Uberlândia.
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Dessa forma, oferece-lhes atividades recreativas, sociais, esportivas
e culturais; promove a sua inserção no mercado de trabalho; organiza
cursos, seminários e palestras; publica livros, organiza núcleos de
estudo e exibe filmes pertinentes aos interesses de seus associados e
da comunidade.

Suas atividades são executadas com base nos princípios de ética e
cidadania, assegurando aos seus assistidos integridade e dignidade.

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 1.194/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cavalhada Feminina de

Mateus Leme, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cavalhada

Feminina de Mateus Leme, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Associação Cavalhada Feminina de Mateus Leme,

com sede nesse Município, tem como finalidade difundir a cultura e o
folclore municipal, destacando a cavalhada; realizar eventos culturais,
objetivando integração social, e divulgar o artesanato local através de
exposições, integrando adolescentes em atividades socioculturais.

A entidade não faz discriminação de sexo, nacionalidade, cor,
ideologia política ou padrão socioeconômico. Ela está em
funcionamento há mais de um ano e não remunera os membros de
sua diretoria, cujos membros são pessoas idôneas.

Assim, esperamos a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.195/2007
Declara de utilidade pública a União Nacional dos Dirigentes



1811

Municipais de Educação - Seção Minas Gerais - Undime-MG -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação - Seção Minas Gerais - Undime-
MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação - Seção de Minas Gerais - Undime-MG - tem por
finalidades: representar os interesses da educação municipal junto às
autoridades constituídas; apoiar, defender e integrar as ações dos
dirigentes Municipais de Educação visando a uma sociedade justa e a
uma educação democrática e libertadora; atuar como órgão de
articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias
Municipais de Educação, em prol de uma educação pública de
qualidade; propor mecanismos para assegurar, prioritariamente, a
educação básica numa perspectiva municipalista, buscando a
universalização do atendimento, o ensino de qualidade e a escola
pública voltada para os interesses da maioria; participar da formulação
da política educacional nos níveis municipais, estadual e nacional,
com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua
concretização nos planos, programas e projetos correspondentes;
coletar, produzir e divulgar informações relativas a ética, cultura de
paz, cidadania, direitos humanos, democracia e educação, a partir de
um planejamento integrado e participativo; incentivar a formação do
Dirigente Municipal de Educação para que, no desempenho de suas
funções, contribua decisivamente para a melhoria da educação
pública; incentivar a participação de diferentes segmentos da
população na gestão do processo educacional, por meio de encontros
locais, regionais e nacionais; defender a educação básica como direito
público subjetivo; lutar pela qualidade de educação pública, para
todos, em todos níveis; divulgar a ação educativa municipal e regional,
estimulando e apoiando o trabalho do Dirigente Municipal de
Educação; promover a ética, a cultura de paz, a cidadania, os direitos
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humanos, a democracia e outros valores universais; e promover o
voluntariado.

Essa instituição congrega dirigentes municipais de educação de 853
Municípios, e representa os interesses da educação municipal junto
aos poderes constituídos, apoiando e defendendo a educação cidadã.
Representa ainda, no contexto brasileiro, o amadurecimento
compromissado e responsável de uma organização civil, oriunda dos
mais puros preceitos democráticos, por se constituir de múltiplas
representações partidárias de governos municipais e articular os
interesses de todos num objetivo comum: a educação pública de
qualidade para todos.

Acrescenta-se que a referida instituição não distribui entre os seus
membros ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos no exercício de suas atividades, mas os aplica integralmente
na consecução de seu objetivo social.

Acrescenta-se, outrossim, que a entidade em apreço é uma
associação civil, pessoa de direito privado, sem fins lucrativos, está
em pleno funcionamento há mais de dois anos, não remunera os
membros de sua diretoria e seus membros são pessoas idôneas.

Isso posto e tendo em vista que esse projeto de lei está em
consonância com as finalidades a que se propõe, espera-se pela sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.196/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac, com sede no
Município de Caputira.

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

Industrial, Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac, com sede
no Município de Caputira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Caputira - Aciac é uma sociedade de direito privado, de
natureza associativa, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
defesa das atividades empresariais dentro de uma ordem econômica
fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho. São objetivos
da Aciac: representar o comércio, a indústria, os prestadores de
serviços, os autônomos, os agricultores, os pecuaristas e os
profissionais liberais, mantendo prestações de serviços de auxílio
técnico; e promover palestras e atividades que auxiliem aos seus
associados. Sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas, e a entidade está em funcionamento regular,
atendendo, dessa forma, todos requisitos legais. Por sua importância,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.197/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede no Município
de Timóteo.

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

Comunitário do Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede
no Município de Timóteo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Conjunto

Habitacional do Bairro Vale Verde é uma sociedade de direito privado,
de natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente. Desenvolve
importantes trabalhos na área social, objetivando a promoção
humana, por meio de ações que visam à melhoria das condições de
educação, higiene e lazer da comunidade, atuando em áreas como
cultura, meio ambiente, esporte e educação. A Associação busca
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congregar moradores e associados em ações individuais e coletivas
na busca do pleno exercício da cidadania. Por sua importância,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.198/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Oportunidades de

Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte, com sede no
Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Oportunidades de Contagem e Região Metropolitana de Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A entidade em questão desenvolve importante trabalho

na região onde se situa. Para alcançar suas metas, implementa ações
nas áreas cultural, esportiva, de lazer e educacional, prestando,
também, serviços de assistência social. Dessa maneira, orienta as
famílias sobre planejamento familiar, assiste viciados em psicotrópicos
e álcool, ampara o menor carente, prestando-lhe assistência
psicológica e material, proporciona alfabetização às pessoas da
terceira idade, oferece cursos profissionalizantes, promove eventos
culturais, esportivos e de lazer.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se pretende outorgar-lhe.

- 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 619/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja inserido

nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Pedro
Constantino, Diretor-Presidente da IAC - Participações e
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Empreendimentos Ltda. - SP -, pelo recebimento da Medalha de
Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2007. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 620/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Raimundo Cândido Júnior, e do Sr. Adriano Cardoso
da Silva, pela passagem dos 10 anos de criação da Comissão OAB
Jovem. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 621/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Raimundo Cândido Júnior, pela passagem dos 30
anos de circulação do “Jornal do Advogado”, órgão oficial da OAB -
MG. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 622/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a
Comunidade de Palma por ocasião dos 115 anos de emancipação
desse Município.

Nº 623/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a
Comunidade de Ubá por ocasião dos 150 anos de emancipação
desse Município.

Nº 624/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a
Comunidade de Juiz de Fora por ocasião dos 150 anos de
emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 625/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
envidados os esforços necessários à designação de um Delegado de
Polícia para atender à Delegacia de Polícia Civil de Moema.

Nº 626/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
envidados os esforços necessários para a cessão de uma viatura para
a Delegacia de Polícia Civil de Centralina. (- Distribuídos à Comissão
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de Segurança Pública.)
Nº 627/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ofício ao Delegado Anderson Bahia, da 6ª
Delegacia Seccional de Contagem, pedindo que ele informe a essa
Comissão se afirmou que alguma lei de autoria dos Deputados Durval
Ângelo e João Leite o impede de investigar os fatos relatados pela
Sra. Almesina Alves da Silva, quando de sua solicitação na apuração
do furto de seu caminhão. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 628/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Delegado Anderson Bahia, da 6ª Delegacia
Seccional de Contagem, ofício solicitando providências com relação
ao roubo do caminhão de propriedade da Sra. Almesina Alves da
Silva, ocorrido em 24/11/2006, de placa GQQ-6147.

Nº 629/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofícios e cópia das notas taquigráficas da
reunião de 17/5/2007 dessa Comissão, para tomada de providências,
à Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo e ao
Corregedor da Polícia Militar do Estado, referente ao depoimento do
Sr. José Walter Nunes, que denuncia possível abuso de autoridade
por parte de policiais militares, especialmente o Cabo Ermon,
conhecido como “Cabo Ermonstro”, no dia 1º/5/2007, em Pedro
Leopoldo.

Nº 630/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, para a instalação de uma
rotatória no entroncamento das Ruas Ouro Preto e Rodrigues Caldas,
Bairro Santo Agostinho, tendo em vista o elevado número de
acidentes ocorridos nesse local.

Nº 631/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao
Comandante do 11º Batalhão do Exército o controle do fluxo de
veículos leves e pesados na BR-381, na altura do trevo de acesso ao
Município de Santa Luzia, com vistas a garantir melhores condições
de fluidez e segurança aos usuários dessa rodovia.

Nº 632/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao
Ministro dos Transportes que verifique a possibilidade de autorizar as
obras de recapeamento asfáltico da BR-369, especialmente o trecho
compreendido entre os Municípios de Boa Esperança, Campos Gerais
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e Alfenas.
Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja realizado fórum

técnico para subsidiar o Projeto de Lei nº 637/2007. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro (3), Carlin Moura, João Leite, Lafayette de Andrada (2)
e Adalclever Lopes.

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 solicita seja formulado apelo ao
Ministro dos Transportes com vistas a que se tomem as medidas
necessárias para o asfaltamento da BR-146 entre os Municípios de
São Roque de Minas e Tapira.

Do Deputado Paulo Cesar em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Márcio Fagundes pelo transcurso do 10º
aniversário de publicação de sua coluna de análise política, veiculada
no jornal “Hoje em Dia”.

Do Deputado André Quintão em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Fagundes pelo transcurso do
10º aniversário de publicação de sua coluna de análise política,
veiculada no jornal “Hoje em Dia”.

Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Márcio Fagundes pelo transcurso do 10º
aniversário de publicação de sua coluna de análise política, veiculada
no jornal “Hoje em Dia”.

Do Deputado Gil Pereira em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Márcio Fagundes pelo transcurso do 10º
aniversário de publicação de sua coluna de análise política, veiculada
no jornal “Hoje em Dia”.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Política Agropecuária e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Hely Tarqüínio.



1818

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, é com satisfação que ocupo esta tribuna, na tarde de hoje,
para falar de dois assuntos importantes. Vou começar pelo mais
importante. A maioria dos senhores sabe que há muito tempo venho
acompanhando o trabalho realizado pela Colônia Santa Isabel, em
favor dos portadores de hanseníase e dos moradores da Colônia em
geral. Presto assistência não só à Colônia Santa Isabel, mas também
a muitas outras. Sou fundador da Comunidade Mundo Novo, onde
desenvolvi um trabalho de cunho pessoal e social de assistência aos
pavilhões de tratamento, além de outros projetos também de natureza
social.

Há algum tempo, por ocasião da vinda do Senador Tião Viana, do
Acre, à Colônia Santa Isabel, estiveram lá alguns Deputados, como o
Carlin Moura e o Weliton Prado, para acompanhar a mobilização em
torno do Projeto de Lei nº 206/2006, de autoria do Senador Tião
Viana. A proposta estabelece pensão vitalícia aos portadores de
hanseníase que foram retirados de suas famílias e isolados
compulsoriamente. Por exortação do próprio Senador, todos os
Deputados que estavam lá assumiram o compromisso de junto aos
seus Deputados Federais - no meu caso, o Miguel Martini - abraçar
essa causa. E foi exatamente isso o que eu fiz. A partir dessa
mobilização na Colônia Santa Isabel, comecei a agir. Enviei
assessores do meu gabinete a todas as reuniões, sendo uma delas
com o Presidente Lula em Brasília.

Há poucos dias, essas ações culminaram com a assinatura da
medida provisória do Presidente, proporcionando justamente essa
pensão vitalícia aos acometidos pela hanseníase, em todas as
colônias do Brasil, que foram isolados, retirados de suas famílias de
maneira compulsória. Sr. Presidente, muitos estavam no colo de sua
mãe e nunca mais viram seus familiares; outros faleceram. Cerca de 4
mil pessoas serão beneficiadas com a medida, conseqüência de toda
essa mobilização iniciada pelo Senador Tião Viana.

Lembro-me de que, por ocasião da visita à Colônia Santa Isabel,
apresentamos requerimento na Comissão de Participação Popular e
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trouxemos alguns moradores da Colônia a esta Casa. Além de
pessoas do nosso convívio, muitos são nossos amigos.

Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrado aqui, hoje, que
queremos aplaudir essa feliz decisão de justiça e cidadania
proporcionada pela medida provisória editada pelo Presidente, que
concederá pensão vitalícia de R$750,00 a todos os que foram
isolados por causa da doença. Mais uma vez, tenho a alegria de ver
aqui, a nosso convite, os moradores da Colônia, os quais estão nas
galerias. Parabenizo-os pela luta e, ao mesmo tempo, pela conquista,
porque sabemos que muitos poderiam ser beneficiados por essa
medida, mas faleceram. O Deputado Célio Moreira também está
conosco nessa luta, assim como a Deputada Gláucia Brandão e os
Deputados Bráulio Braz e João Leite. Hoje, mais uma vez, a
comunidade da Colônia Santa Isabel faz-se presente no Plenário da
Assembléia Legislativa. Farei questão de recebê-los em meu
gabinete. Quero ser a voz dessa comunidade e aplaudir a feliz
decisão nacional de promover justiça a uma classe muitas vezes
discriminada da nossa sociedade.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado, meu
companheiro de luta nesta Casa e neste Estado, Deputado Eros
Biondini. Faço este aparte por dois motivos. O primeiro é para
parabenizar V. Exa. pelo tema abordado, que é de suma importância.
O segundo é para dizer que o gesto do Presidente Lula foi nobre.
Lembrar dos nossos irmãos portadores de hanseníase demonstrou
sua sensibilidade, que já existia mas ficou ainda mais evidente quando
ele beijou uma das representantes que ali estava e, ao virar para
voltar a seu lugar, vê-lo enxugando as lágrimas. Sensibilidade
aflorada, que, graças a Deus, é precedida de um gesto prático de
liberar recursos e contemplar essas preciosas vidas com os recursos
que disponibiliza.

Conheço muito bem a Colônia Santa Isabel, pois lá estive por várias
vezes e em diversas oportunidades. De fato, muitas pessoas não
conheceram outro mundo senão esse, pois foram levadas para lá
muito novas, ainda crianças. Outras nasceram lá, onde vivem hoje de
maneira bonita. Aliás, conheci a Colônia Santa Isabel numa época em
que havia não somente um preconceito, mas também certo
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preciosismo em relação à visitação. Refiro-me há 40 anos, em que era
complicado entrar lá.

Esse gesto do Presidente realmente nos deixa admirados. Sentimo-
nos felizes que uma parcela da nossa sociedade foi mais que
contemplada. Com toda a certeza, foi incluída não num projeto
momentâneo nem num plano que atende a uma necessidade por um
período, mas sim num plano que poderá perpertuar-se por meio de
gerações.

Deputado Eros Biondini, parabéns pelo tema abordado.
O Deputado Eros Biondini - Deputado Vanderlei Miranda, obrigado.

Quero continuar acompanhando as colônias de perto. Para isso temos
viajado por todas elas. Estivemos agora em Três Corações, no
encontro das colônias do Estado. Sabemos que essa medida
provisória corrige ou pelo menos ameniza uma injustiça histórica de
discriminação.

A hanseníase tem cura. Hoje o diagnóstico é feito de maneira
precoce e simples nos postos de saúde. O tratamento é 100% eficaz.
Sabemos que a hanseníase já poderia ter sido erradicada do nosso
país. É claro que está relacionada à desigualdade social e à pobreza.
Com o Brasil melhorando, conseguiremos erradicá-la de uma vez por
todas da nossa população.

Quero agradecer a presença de representantes da comunidade
Santa Isabel, em Citrolândia, que é composta de pessoas muito
carinhosas, guerreiras e batalhadoras.

Deputado Carlin Moura, sabemos que ainda há preconceito e pouca
informação. Muitas pessoas não sabem nada sobre essa e tantas
outras doenças. Todos que estão na Colônia já são livres de contágio,
pois são bem tratados. Realmente a nossa luta nesta Casa com
outros Deputados é para que, em breve, consigamos erradicar a
hanseníase de nosso país.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Eros
Biondini, gostaria de parabenizá-lo pelo importante trabalho que vem
desenvolvendo, especialmente nesse setor. Tive oportunidade de
acompanhar V. Exa. e o Senador Tião Viana até a Colônia Santa
Isabel. Percebi que, por meio do seu trabalho, V. Exa. tem levado para
aquela comunidade o mais essencial - o carinho e o respeito.
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O projeto do Senador Tião Viana, o qual V. Exa. tanto tem batalhado
para que seja aprovado, tem dois aspectos: primeiro, de justiça social;
segundo, de valor simbólico.

Em nome da ciência, vários daqueles portadores de hanseníase
foram confinados e excluídos da sociedade. Não há o que repare esse
erro. A sociedade brasileira carregará para sempre essa carga do erro
que a ciência cometeu contra esse segmento.

O projeto da indenização, obviamente, é uma atitude importante na
medida em que reconhece o erro do Estado e da ciência para com
aquelas pessoas, mas o fundamental, nobre Deputado, é a
capacidade de V. Exa. de demonstrar para a sociedade que é preciso
combater o preconceito. Esse é um trabalho muito importante,
acompanhado, inclusive, pelo empenho de vários artistas, que têm
levado à nossa comunidade a orientação, a fim de que as pessoas
tirem do coração essa carga do preconceito e para que esse
segmento seja reinserido na sociedade. Esse trabalho tem a
possibilidade de demonstrar que o preconceito é a pior doença que
existe numa sociedade, aliado à desconsideração e à exclusão social.

Parabenizo V. Exa. pela luta, pelo brilhante trabalho que faz e pelo
grande carinho que tem por aquela comunidade. Tenha certeza de
que a recíproca é verdadeira, pois aquela comunidade tem um
profundo carinho com V. Exa. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado Carlin.
Cito aqui o Movimento Moran, de reintegração dos acometidos pela

hanseníase em todo o Brasil. Esse movimento foi o que realmente
puxou toda essa mobilização e, conseqüentemente, essa vitória.

Abraço, também, a Cida e o Paulo, representantes do Mundo Novo
que aqui estão, bem como os Deputados e todos os que têm lutado
conosco contra o preconceito e a favor da inclusão.

Graças a Deus, essa medida provisória vem em tempo oportuno e
rapidamente foi decidida. Como as pessoas a serem beneficiadas já
são mais idosas, a cada mês falecem várias delas, não podendo nem
sequer usufruir dos benefícios dessa lei.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Caro Deputado Eros
Biondini, cumprimento-o e parabenizo-o e pelo pronunciamento que
faz, pelo trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo nesta Casa. Tenho
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acompanhado, atentamente, suas manifestações, tornando público
todo o esforço, toda a movimentação que tem feito em Minas Gerais a
favor de diversos segmentos sociais, como o combate à hanseníase,
em favor da inclusão, pela recuperação da dignidade das pessoas e
pelo combate ao preconceito, que é o tema que orienta a sua
intervenção na tribuna.

Aproveito a oportunidade desse aparte para cumprimentar a
comunidade de Citrolândia. Tive o prazer de visitá-la, há 12 anos,
quando, em outra legislatura, tive a oportunidade de participar de uma
audiência pública em que se discutia a implantação de um aterro
sanitário em Betim, próximo à comunidade. Constatamos, então, as
condições de vida daquela comunidade e percebemos que, apesar
dos avanços, muito teria de melhorar.

Reconheço, nobre Deputado, o seu esforço em trazer a fraternidade
cristã para o espaço desta Casa e, no exercício do seu mandato,
tentar traduzir em leis, em proposições, em iniciativas o exercício da
vida cristã, de que tanto precisamos na nossa sociedade. Esperamos
que essa postura se traduza, efetivamente, em inclusão social, em
melhoria da qualidade de vida, em dignidade, em libertação real e
efetiva para tantos excluídos dessa nossa sociedade mineira e da
brasileira. Parabéns, mais uma vez, e sucesso no seu trabalho.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado, Sr. Presidente,
todos que vieram aqui, hoje, e que são os que levantam a bandeira
desse grande movimento que tem obtido muitas vitórias.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Como Deputado do PT, ocupo esta tribuna para defender
e tentar agilizar a votação de um projeto de lei encaminhado pelo
Governador Aécio Neves a esta Casa. Peço licença ao Líder da
Maioria, ao Líder do Governo nesta Casa para defender a aprovação
do Projeto de Lei no 930/2007, que autoriza do Poder Executivo a doar
o imóvel que especifica ao Município de Belo Horizonte.

Trata-se de uma mensagem em que o Governador transfere para
Belo Horizonte 286.724m2 de área, localizada no Bairro Confisco, com
um objetivo muito importante, Sr. Presidente: o de regularizar o
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terreno e titular 580 famílias, beneficiando 2.552 pessoas que residem
no local. Eu que conheço muito bem o Bairro Confisco, onde tive a
oportunidade de realizar vários trabalhos, desde a época do então
Prefeito Patrus Ananias: obras do Orçamento Participativo,
revitalização de um bota-fora imenso - que hoje é área de lazer, um
parque - e a reforma do centro de saúde do Bairro Confisco e da
escola municipal. Tive a alegria de trabalhar com a terceira idade, na
época com o Bispo Auxiliar D. Décio Zandonaide, que era pároco ali.

Esse projeto, que irá beneficiar 2.552 pessoas - 580 famílias - já
está, há alguns dias, no Plenário desta Casa. É muito importante sua
aprovação, até porque a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte -
Urbel - possui toda a condição técnico-operacional de regularizar e
titular essas famílias. Gostaria de pedir licença ao Deputado Mauri
Torres, Líder do Governo, para defender o Projeto de Lei no 930/2007,
do Governador Aécio Neves, que beneficia as famílias do Bairro
Confisco, transferindo para Belo Horizonte a possibilidade de
regularização do terreno e titulação das famílias. Gostaria de contar
com o apoio dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas para
aprovação desse projeto. Hoje, Belo Horizonte e o Estado de Minas
Gerais vivem um clima de entendimento, de parceria administrativa
que possibilita trazer novas obras para a Capital. Vejam o exemplo da
Linha Verde. Várias das intervenções da Linha Verde foram
subsidiadas tecnicamente pela equipe da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, tão bem conduzida por Murilo Valadares, Secretário de
Políticas Urbanas. São obras, intervenções, particularmente no
Boulevard Arrudas, que a Prefeitura realizou diretamente, como o
tratamento do fundo do canal Arrudas naquele trecho; obras que irá
realizar agora, no Boulevard Arrudas, obras complementares na Praça
Rui Barbosa e projetos técnicos. A Prefeitura também operacionalizou
as desapropriações da Linha Verde.

Por se tratar de uma área de competência da Prefeitura, com o
“know-how” e a capacidade técnica que tem nessa área, ela pode
promover a titulação e a regularização pretendidas de maneira muito
mais ágil. O projeto está na pauta. Quando temos um bom projeto,
que trata do interesse público, acertado pelo Governador, estamos
aqui para apoiar. Queremos votar esse projeto hoje. Por meio da
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transferência do terreno para a Prefeitura, o Governador vai
possibilitar que 580 famílias sejam beneficiadas. E a Prefeitura, por
meio da Urbel, vai beneficiar as famílias.

O Pelé fez mil gols, o Romário fez mil gols, e a Prefeitura de Belo
Horizonte vai completar mil obras do Orçamento Participativo. Esse é
o maior programa continuado de obras públicas em nosso país, do
ponto de vista do poder local. Em breve, o Prefeito Pimentel chegará à
milésima obra. Não é gol de futebol, é gol de placa de cidadania,
porque se trata de obras definidas pela população de Belo Horizonte.
Uma delas é o Centro de Saúde do Pompéia, meu bairro, uma obra
reivindicada há tantos anos. O centro de saúde funcionava
precariamente na Rua Iara, nas obras São Vicente de Paulo, que, com
muita solidariedade, cedia o espaço.

São obras de escadarias, escolas municipais, saneamento,
drenagem, urbanização. Já temos concluídas mais de 867 obras do
Orçamento Participativo. Na semana retrasada, a Prefeitura assinou
mais um lote de ordens de serviço. Já temos 1.030 obras, se não
concluídas, com ordem de serviço assinada. Chegaremos ao número
de mil obras concluídas muito em breve, com certeza ainda dentro do
mandato do Prefeito Fernando Pimentel.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado André Quintão,
estava atento ao seu pronunciamento e, durante esta semana, fui um
dos que contestou, dessa tribuna, neste Plenário, a doação desse
terreno por parte do governo do Estado. Temos uma grande
preocupação. Talvez V. Exa. pudesse nos responder qual é a garantia
de que os moradores de Confisco terão em suas mãos o documento
de posse. V. Exa. poderia nos responder?

O Deputado André Quintão - Tramitam dois projetos de lei: um
projeto de lei da Câmara Municipal, que permite à Prefeitura tomar
essa iniciativa de titulação, e um projeto de lei da Assembléia. Mas a
Prefeitura não pode titular com um terreno que não é dela. A
Assembléia faz a sua parte, a Câmara a sua, o Prefeito titula e a
população do Confisco é beneficiada.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Então, não existe
nenhuma garantia. Projeto de lei não é lei. Há um projeto que está em
tramitação. Entendemos muito bem que a Prefeitura, para



1825

regulamentar, precisa ter o terreno em suas mãos. Pensando nessa
possibilidade, apresentaremos, em conjunto, um substitutivo ao
parecer da comissão, do qual eu mesmo fui relator. Entretanto, aquele
momento, na CCJ, não era oportuno para discutir essa matéria.
Solicitaremos ao Governador do Estado que dê a escritura, porque ele
também tem essa prerrogativa. Assim, teremos muito mais condições
de cobrar do Estado e garantir que aquelas pessoas que estão no
local tenham realmente a escritura em mãos e que não sejam
transferidas para outro ponto, vindo-se a destinar moradia ali para
quem se achar conveniente. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Respeito o Deputado Gilberto Abramo
e tenho certeza de que ele tem a melhor das intenções ao promover
essa discussão, mas o projeto de lei do Governador Aécio Neves é
muito claro: o imóvel de que trata essa lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura e da
escritura, não lhe houver sido dada a destinação prevista nessa lei.
Portanto, se a Prefeitura não fizer a destinação, o terreno voltará para
o Estado, e a família não será prejudicada.

Já fui Vereador, assim como o Deputado Gilberto Abramo, e
pergunto ao Deputado Roberto Carvalho se, com sua experiência de
anos de mandato, tendo sido o Vereador mais votado da Capital, em
1988, um projeto na Câmara, que dará titulação a 580 famílias, corre
algum risco de ser derrotado, ferindo a vontade popular de 2.552
pessoas do Bairro Confisco. Gostaria de ouvir o testemunho de V.
Exa.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Não há hipótese
alguma. A preocupação com as famílias e o patrimônio público é
sempre positiva, mas todas elas estão participando de toda a
tramitação e de toda essa luta. Elas lutaram para que o Estado fizesse
a lei. Aliás, Deputado Gilberto Abramo, tenho acompanhado o
processo com as famílias. Fomos, inúmeras vezes, às secretarias, à
advocacia, a todos os órgãos do governo, para chegarmos a essa lei,
que foi fruto de negociação coletiva e é uma vitória de todas as
famílias que estão lá, há muitos anos, sem a titularidade.

Não há nenhum risco. Aliás, quero parabenizar o Deputado André
Quintão pelo esclarecimento. Entendo que nosso querido Bispo
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Gilberto queria ter ainda mais certeza na hora de votar, e pode estar
certo disso, Bispo Gilberto. Primeiro, por parte da Prefeitura, em
hipótese alguma haveria a possibilidade de um risco sequer. Segundo,
o processo é fruto de maturação e de negociação coletiva. O que se
quer é fazer justiça, e justiça vai ser feita, sem nenhum risco.
Parabenizo novamente o Deputado André Quintão por estar trazendo
esclarecimento à Casa e a todos que nos acompanham, pois esse é
um assunto da mais alta importância.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado. Deputado
Roberto Carvalho, hoje a Bancada do PT tem uma reunião, e espero
que esse projeto seja votado agora, à tarde. Vejam a situação que
teremos aqui: proporei que a Bancada do PT obstrua os trabalhos
para podermos aprovar um projeto do Governador, que é
importantíssimo para as famílias do Bairro Confisco, de Belo
Horizonte. Esse projeto beneficiará 2.550 pessoas. O Prefeito
Pimentel auxiliou o Governador a fazer o Boulevard, a Linha Verde:
fez as desapropriações e os projetos técnicos, em uma parceria
administrativa reconhecida pelo Brasil inteiro, e essa será mais uma
parceria para beneficiar as famílias do Bairro Confisco.

Não vejo nenhum problema nesse projeto. Como o Deputado
Roberto Carvalho disse, as famílias estão acompanhando o processo.
Recebi, em meu gabinete, um “e-mail” enviado por elas, que estão
indignadas com a Assembléia. Elas não estão entendendo por que a
Oposição está querendo ajudar o Governador a aprovar seu projeto.
Imagine, Deputada Elisa Costa, termos que discutir se vamos
negociar ou obstruir para aprovar um projeto do Governador
importante para a cidade. Ele beneficiará o Bairro Confisco, que é
uma região importante, um bairro com muitas carências.

Tenho certeza, Deputado Gilberto Abramo, que o senhor está
preocupado com o final da titulação, mas não acredito que, em nome
da paternidade política, deva-se prejudicar as famílias daquele bairro.
A Urbel realizará a titulação porque tem mais “know-how”, mais
condições operacionais; somente por esse motivo.

Não acredito que o Governador do PSDB quisesse beneficiar
politicamente o Prefeito da Capital. O Governador está preocupado
com as famílias, e não com o fato de ser a bola do PT em Belo
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Horizonte - acredito eu, pelo compromisso do Governador com o seu
partido e com as famílias de Minas Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Entendi claramente,
Deputado, só não estou convencido da segurança que essas famílias
têm. Esse é um ponto. Acredito na boa intenção do Governador; se
ele quisesse ou não atender ao Pimentel, certamente, como eu disse,
ele teria entrado com escritura. Ele tem essa prerrogativa.
Automaticamente, ele concedeu para atender o Prefeito de Belo
Horizonte, que tem sido parceiro do PSDB. Quanto a isso, não há
sombra de dúvida.

Sobre acompanhar essa questão, Deputado Roberto Carvalho, sei
que V. Exa. a tem acompanhado, assim como muitos a acompanham.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Desde 1996.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Informo ao Deputado

André Quintão que o seu tempo está esgotado.
O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Apenas mais 1 minuto,

Sr. Presidente. Tanto é, Deputado André Quintão, que estamos
solicitando uma audiência pública do órgão responsável, junto à
comunidade, para debatermos a segurança de eles terem, em mão,
essa escritura. Estamos pedindo à Comissão de Assuntos Municipais,
como também à de Direitos Humanos. Nada impede que a de Direitos
Humanos participe.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Presidente e Deputado
Gilberto Abramo.

Como disse, Deputado Roberto Carvalho, vem aí a obra mil do
Orçamento Participativo, o maior programa de obras públicas
conduzido de maneira continuada pelo poder local no Brasil. Muito
obrigado.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, profissionais da imprensa, servidores da Casa,
telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde.

Sr. Presidente, dois assuntos trazem-me a esta tribuna.
Primeiramente, gostaria de comentar o discurso feito nesta tribuna, há
poucos instantes, assim como o aparte do meu companheiro de
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bancada, Deputado Bispo Gilberto Abramo. Creio que a preocupação
não é só do Deputado, mas também a nossa e a de Deputados de
outras cores partidárias. Ela está no fato exatamente de se produzir o
contrário do que se tentou passar aqui à opinião pública. Não se trata
de prejudicar a população do Confisco, mas, pelo contrário, dar
garantias de que a população do Confisco terá a documentação.
Quando a lei fala que o Executivo terá cinco anos, a Prefeitura terá
cinco anos para regularizar a situação. Sabemos que, no próximo ano,
haverá eleições, portanto, a Prefeitura deve mudar. Em se tratando de
projeto de lei, ela não estará sujeita às intempéries políticas, mas à
vontade do próximo Executivo em fazer valer aquilo que a lei, no
momento, trará em seu conteúdo. Portanto acredito que, quanto mais
cercarmos de segurança, com maior certeza, os moradores do
Confisco terão a sua situação resolvida, melhor estaremos conduzindo
o processo desse projeto, nesta Casa, e de forma responsável. A
pergunta é: “por que não o Governador Aécio Neves? Por que não o
governo de Minas Gerais?”. Não vou dizer o Governador Aécio Neves
porque cremos também que, depois de 2010, será outro o
comandante do nosso Estado. Mas por que não o Estado dar à
população esse documento? Por que precisamos transferi-lo? Por que
precisamos de toda essa tramitação, se o próprio Estado pode fazê-
lo? Queremos simplificar, e aqui eu faço coro com o Deputado Bispo
Gilberto Abramo e com outros Deputados desta Casa que querem
aprimorar esse presente - se é que podemos chamá-lo de presente,
porque se dá com um certo atraso.

Outra coisa que me traz aqui, Sr. Presidente, deixa-me, de certa
forma, indignado. Hoje pela manhã, quando me dirigia para uma
reunião no Bairro Jaraguá, em busca de informações sobre o que
aconteceu, de ontem para hoje, no mundo político e em todo o mundo,
ouvia a Rádio Itatiaia. Num determinado momento, no programa do
Carlos Viana, na Rádio Itatiaia, alguém disse que o Secretário
Municipal de Saúde e o Prefeito de Belo Horizonte estavam
preparando um projeto de lei que proíbe a venda de bebida alcoólica
nos postos de combustíveis em Belo Horizonte.

Ao ouvir isso, fiquei indignado. Indignado por quê? Primeiro, pela
falta de respeito do Executivo com o Legislativo. Onde está a falta de
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respeito, Deputado Rêmolo Aloise? No fato de que sobra muito pouco
para os legisladores, pois 90% dos projetos de lei aprovados são os
chamados “sapatinhos de cinderela”, chegam prontinhos e têm o
pezinho certo. Querido e nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sobra
no máximo 10% para o Legislativo.

No caso em tela, tenho em mão o Projeto de Lei nº 529/2005, que se
transformou na Lei nº 9.290, de 13/12/2006, e diz o seguinte: ”Dispõe
sobre a proibição de consumo”. Não proíbe a venda, porque é
inconstitucional. Proíbe o consumo de bebida alcoólica em postos de
gasolina.

Antes de lê-lo, ressalto que ele foi votado e aprovado na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, quando eu era Vereador. Depois, foi ao
Executivo, que o vetou. Ele voltou, e o veto foi derrubado. Causou-me
estranheza ver a vibração causada pela notícia de que o Prefeito e o
Secretário estão preparando esse projeto de lei e que as pessoas o
estão aplaudindo e comentando que, de fato, os jovens estão
morrendo. Ora, esse mesmo projeto, que é meu, quando comentado
em uma roda jornalística, foi ridicularizado. Fiquei indignado. Até
então, não havia revelado que o projeto era meu. Ele é meu e diz o
seguinte. (- Lê:)

“O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de
suas atribuições legais, e atendendo ao que dispõe o § 6º, c/c o § 8º,
do art. 92, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, tendo sido
rejeitado o veto total oposto pelo Exmo. Sr. Prefeito à Proposição de
Lei nº 245/2006, promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em posto de
venda de combustível e similares da Capital.

Art. 2º - O estabelecimento que infringir o art. 1º desta lei estará
sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de R$1.000,00, na primeira reincidência;
III - duplicação do valor da multa, em caso de nova reincidência;
IV - cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de

Atividades.
Art. 3º - As denúncias de descumprimento do disposto nesta lei

serão feitas ao órgão municipal responsável.
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Art. 4º - Cabe ao estabelecimento comercial de que trata esta lei
implantar, de imediato, os procedimentos necessários para o
cumprimento do disposto no art. 1º desta lei.

Art. 5º - O 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.
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006. Silvinho Rezende,

Presidente.”
Ela foi publicada no “Diário Oficial do Município” em, 16/12/2006.
O que me causa estranheza é que um projeto de lei que proíbe o

consumo de bebida alcoólica nas áreas dos postos de combustíveis
não serve, em primeiro momento, como lei, e sofre um veto. Com todo
o respeito ao Prefeito Fernando Pimentel, de quem sou amigo e por
quem tenho admiração, farei um questionamento. Das duas, uma: ou
sua assessoria o informa de maneira equivocada quanto à importância
de um projeto; ou ele recebe os projetos para vetar e aprovar em
pilhas distintas, com um único recado em cima: aprove e vete. Ele
mesmo não deve ler. Parece brincadeira que proponha que se
encaminhe à Câmara um projeto de lei que trata desse assunto, já
havendo lei no Município, a qual não foi respeitada nem
regulamentada até hoje.

Buscar outras vias para fazer valer o que é transformado em lei seria
uma situação delicada. Poderíamos tomar outros caminhos, como
acionar o Ministério Público, para fazer com que a lei seja
regulamentada. Mas penso que, como Poder Legislativo, precisar
recorrer ao Poder Judiciário para que um projeto de lei seja
implementado e comece a ser executado seria uma situação delicada.
Fica minha interrogação. Por que meu projeto não servia, mas agora é
motivo de aplauso a simples idéia de encaminhamento de um projeto
que tratará do mesmo assunto?

Adianto que, se esse projeto for encaminhado da forma como ouvi,
será inconstitucional. Acredito que a proibição da venda seja
inconstitucional. Pelo menos, foi o que mostrou a pesquisa feita na
época de encaminhar nosso projeto. Mas a proibição do consumo é
outra coisa. Que se compre a bebida e coloque-a no carro. Alguém
poderá dizer que o sujeito a beberá na próxima esquina. Isso é outra
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questão para se discutir.
Queremos colocar limites, porque estamos perdendo nossa

juventude pelo uso excessivo de álcool em combinação desastrosa
com o volante. No mundo inteiro, e não só no Brasil, tem sido dessa
forma. Faremos o que pudermos, não apenas como parlamentar, mas
como pai - e graças a Deus não tenho filhos com o hábito da bebida.
Não legislei em causa própria, mas em favor do bem da nossa
juventude. Vejo esse projeto engavetado até hoje, pois nunca foi
regulamentado. E agora vem esse encaminhamento de um projeto
que parece haver mudado a concepção. O que não prestava e foi
vetado, agora é altamente interessante. Qual será a intenção disso?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. está sendo
muito rigoroso com o Prefeito. Tenho a certeza de que o Prefeito
Pimentel não tem ciência do projeto de V. Exa. Tenho a certeza de
que o Prefeito Pimentel não iria fazer isso com V. Exa. Tenho a
certeza de que o Legislativo, tanto aqui quanto na Câmara Municipal,
é respeitado. Por isso que a Câmara Municipal está acabando, o
número de Vereadores está diminuindo. O que ocorre com o Prefeito
e com a Câmara de Belo Horizonte é o que ocorre em todas as
Câmaras. Não existe o respeito. Não existe o respeito pela autoria.

Lembro que, quando Vereador, fizemos um projeto e o deixamos na
Câmara, o qual tirava a rodoviária do Centro da cidade. O projeto foi
votado, sancionado, mas não aconteceu. Estão falando em tirá-la
hoje. Há 15 anos, já falávamos em tirar a rodoviária do Centro da
cidade, e estão falando nisso hoje.

V. Exa. está de parabéns por seu pronunciamento. Precisamos falar,
sim.

Noutro dia, dizia isso aqui. Há três anos, aprovamos uma lei de
minha autoria que se referia à sinalização dos semáforos. “Radar é
para educar, e não para faturar.” Fizemos essa campanha,
apresentamos o projeto, e a Assembléia o aprovou. Todos os radares
em Minas Gerais têm de ser sinalizados antes. Esse projeto é de
minha autoria. E agora vemos que o Contran, com repercussão
nacional, está sinalizando todos os radares. Pergunto-lhe: “para que
V. Exa. ficou na Câmara Municipal, trabalhando, apresentando
projetos? Para que estou nesta Casa, se todo o mérito é do



1832

Governador, do Prefeito e do Presidente da República?”.
Acredito que temos de começar a valorizar mais o Poder Legislativo.

Lógico que estamos conversando de outra esfera, de Câmara
Municipal, mas faço coro com suas palavras, para que, juntos,
divulguemos a autoria de um projeto de tanta importância como é
esse de V. Exa.

Quero lembrar que a venda de bebidas para menores nos bares é
proibida, mas eles compram. Hoje há muitas leis. Portanto, agora,
temos de correr atrás do cumprimento dessas leis, que, repito, são
muitas. V. Exa. está de parabéns pelo seu pronunciamento. O
caminho é esse. Não podemos deixar que nos esmaguem, como de
costume, ao falarmos de Prefeitura e de Câmara de Vereadores. Isso
acontece direto. Os Vereadores e seus projetos têm de ser
respeitados. O Legislativo tem de ser respeitado pelo Executivo. Mais
uma vez: parabéns!

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Deputado Alencar da
Silveira Jr., pelo aparte. V. Exa. também foi Vereador nesta Capital e
sabe da grande dificuldade para se aprovar um projeto de lei. A
situação se torna mais delicada no momento em que os Legislativos
têm sido mostrados de forma muito negativa. Aquilo que se faz de
produtivo, muitas vezes, não é mostrado. O Legislativo é cobrado, e
há o entendimento de que, nesta Casa, só se trabalha quando se está
no Plenário.

As comissões trabalham de forma brilhante. Há o trabalho do
Plenário e o de gabinete. As comissões viajam ao interior. Enfim, há
um grande volume de trabalho, que, infelizmente, não tem vitrine, não
é visto. No caso do projeto de lei, somos muito cobrados. Noutro dia,
saiu uma reportagem mostrando quem apresentou e quem não
apresentou projeto de lei. Alguns foram criticados porque
desarquivaram projetos, quer dizer, não apresentaram idéias novas.

A pergunta talvez seja esta: para que apresentar projeto, se o
apresentamos, aprovamos, ele vai ao Executivo - no caso em tela,
esse lá da Câmara Municipal -, que o veta; ele volta ao Plenário, com
todo esse desgaste; derruba-se o veto, e não se regulamenta a lei,
para depois aparecer projeto homônimo? Desculpem-me, mas não
estou entendendo mais nada. Tenho a impressão de que é o rabo que
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está abanando o cachorro. Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, público presente, meu gabinete e
creio que todos os gabinetes da Assembléia Legislativa, recebeu um
“e-mail”. Aliás, há pouco, nesta tribuna, o Deputado André Quintão o
mencionou. O assunto: moradores do Conjunto Confisco estão
indignados com a Assembléia Legislativa. E esse “e-mail” relata toda
essa indignação.

Interessou-me muito o português e o ideologismo deste “e-mail”.
Essas coisas me interessaram muito.

Andei fazendo mais algumas pesquisas, com a ajuda do Dr. Roberto
Rocha, sobre a mobilização pela moradia e todo o seu trabalho em
Belo Horizonte. Estão aqui várias entidades que pertencem a essa
mobilização. É muito interessante o levantamento que fizemos, e há
alguns dados impressionantes.

Mas consta aqui: “Em um esforço conjunto entre o governo do
Estado e as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, será possível,
em breve, entregar a cada cidadão o registro de seu imóvel - titulação.
Porém, hoje, a comunidade foi tomada por uma grande ansiedade, ao
saber que o Deputado João Leite coloca em dúvida o processo,
questionando o Projeto nº 930/2007, do Governador do Estado, que
doa para a Prefeitura de Belo Horizonte o terreno ocupado pelo
conjunto, no Município, para que seja realizada a titulação dessas
famílias”. Está assinado pela Presidenta da Associação Pró-
Melhoramentos do Conjunto Confisco.

O parágrafo seguinte começa assim: “Acreditamos que o Deputado,
equivocado e iniciando um processo prematuro de disputa eleitoral,
prejudica a nossa comunidade, atrasando, com isso...” - aqui foi dito
que são 17 anos, mas o problema desse processo foram esses dias.
Foram 17 anos para que esse processo chegasse à Assembléia
Legislativa, em 1º turno, mas, no “e-mail”, consta que o problema foi a
Assembléia Legislativa, e não os 17 anos que o processo levou para
que fosse votado em Plenário.

“Todas as audiências públicas necessárias já foram realizadas, a
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Urbel já está realizando o processo de levantamento topográfico, e o
governo do Estado cumpriu o seu papel ao findar o processo jurídico,
com a Fayal, e enviar o projeto. O que quer o Sr. João Leite? Somos
aproximadamente 1.600 famílias...” - deve incluir Belo Horizonte e
Contagem porque aqui foi dito que eram quinhentas e tantas famílias.
“Acreditávamos que essa Casa Legislativa teria o bem comum como
prioridade, e não o interesse de poucos.”

O “e-mail” está assinado pela Presidenta Rita de Cássia Ferreira.
Ligamos para ela, e, pela conversa, sem dúvida, não foi ela quem o
escreveu. Mas há também o nome do Sr. Moisés Ramos. Fomos
saber de quem se trata, e, conforme publicações no “Minas Gerais”
dos dias 1º/2/2007 e 1º/2/2003, ele é assessor do gabinete do
Deputado Roberto Carvalho. Não conseguimos falar com ele, mas foi
ele quem escreveu este “e-mail” e o enviou a todos os gabinetes da
Assembléia Legislativa, dizendo que os moradores do conjunto estão
indignados com esta Casa porque, depois de 17 anos, o processo
chega ao Plenário da Assembléia e solicitamos vistas - na prática, é
isso - para conhecê-lo. Agora estamos em execração pública por isso.
E imaginam que vão nos pressionar.

Lembro-me do meu companheiro Nelinho, quando passou por esta
Casa, e as pessoas falaram que iriam vaiá-lo por causa de uma
votação. Ele disse que estava acostumado com a vaia de mais de
cem mil pessoas, no Maracanã.

Essa ação das pessoas é muito ruim. É claro que o Sr. Moisés
conhece o processo na Assembléia Legislativa, pois ele é funcionário.
E queremos conhecer o Projeto nº 930, que está na pauta hoje. Que
venha assim, para votação: “autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Belo Horizonte”, com os votos
dos representantes do povo de Minas Gerais. Cada Deputado irá votar
aqui. Quero saber mais.

Assentei ali para ler o projeto, para verificar como ele era. No nosso
entendimento, a princípio, ele estava muito aberto. Será que as
pessoas receberão mesmo o imóvel lá? Queremos mais explicações,
mas elas não podem ser pedidas.

Eles têm o domínio de tudo. Foi-nos dito que fizeram mil obras.
Estão deixando o Governador fazer o Boulevard Arrudas, a Linha
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Verde, enfim, obras em toda a Belo Horizonte. Há permissão da
Prefeitura para a realização de obras, e não temos nem sequer o
direito de conhecer o projeto e seu processo. Essa é a situação do
Bairro Confisco, que todos conhecemos e que fica logo após o
Zoológico. Tive a oportunidade de passar por ali, por diversas vezes,
porque joguei no América mineiro, cujo centro de treinamento é
justamente ao lado desse bairro.

Recebemos, em nossos gabinetes, “e-mails” manifestando que
moradores desse bairro estão contra nós porque pedimos três dias
para conhecer o processo. Esta Assembléia não pode conhecer o
processo? Somos obrigados apenas a votar, sem nada questionar?
Ora, isso não é parlamento, não é democracia. Democracia é a
possibilidade de conhecermos os processos.

Por que houve essa demora de 17 anos? Ora, foram várias as
legislaturas nesse período. Por que, até hoje, esse processo não
chegou à Assembléia Legislativa? Por que não podemos fazer
questionamentos, buscando conhecer o processo? Temos de votar
imediatamente. Faça-se o que é mandado.

Lamento que as coisas ocorram dessa maneira, da mesma forma
que lamento essa intromissão no processo. Estou acostumado às
intromissões, que, acredito, são muito bem-vindas. Percebo
claramente a importância da participação popular, para a qual a
Assembléia Legislativa, com todo o seu corpo técnico, tem sido uma
facilitadora. Interesso-me pelos problemas, busco conhecer e
participar de tudo.

Realizamos aqui diversas discussões, como as do PPAG, as do
PMDI ou as da Lei Orçamentária. Questiono, por exemplo, a
determinação a assessores para mandar “e-mails” a outros
parlamentares, pressionando-os. Em meu gabinete, meus assessores
não devem assim proceder. Lá dentro, manifestamos o pensamento
de todos, após uma discussão conjunta, o que é bem diferente de
enviarmos a posição de uma comunidade a outros gabinetes, por
intermédio de “e-mails”.

Noutro dia, vimos o assessor de um Deputado manifestar-se contra
um outro parlamentar, aqui, neste Plenário. Sou favorável à
participação popular e a que esta Casa dê oportunidades para que as
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comunidades venham à Assembléia a fim de participar dos processos,
e assim contribuir para eles. Todavia, é inaceitável essa pressão para
que o Deputado, de alguma forma, fique melindrado na hora de votar.
O direito de votarmos foi determinado pela população de Minas
Gerais, que nos escolheu para aqui a representar. É inaceitável o fato
de os Deputados receberem esse tipo de pressão, por “e-mail”.

Mas isso aconteceu, e tenho o direito de, da tribuna da Assembléia,
questionar essa maneira de agir. Espero que tenhamos mais
informações. Seria muito bom que, depois de 17 anos, esta Casa
tivesse contato com os moradores do Confisco, os quais serão
beneficiados por casas, tão importantes para a cidadania e para a vida
social.

Seria bom que houvesse uma audiência pública para conhecermos
as pessoas do Confisco. Mas isso não é possível. Depois de 17 anos,
é-nos permitido apenas votar e entregar imediatamente. Caso
contrário, irão dizer: “Moradores do Conjunto Confisco estão
indignados com a Assembléia Legislativa”. Ou então: “O Deputado
João Leite está em campanha, por isso pediu para conhecer mais o
projeto”.

Isso é muito pequeno, mas infelizmente é o que passa pela cabeça
de muitas pessoas. Mas elas não nos intimidam. Espero conhecer,
efetivamente, o processo e os dados, a fim de tirar as minhas dúvidas.
Esse é o meu direito, do qual não abrirei mão. Podem até mandar
mais “e-mails”, mas o meu voto será consciente para que as pessoas
tenham a segurança para receber o seu imóvel.

Quero votar dessa maneira, e não porque alguém mandou “e-mails”
para todos os gabinetes da Assembléia Legislativa dizendo que
estamos contra os moradores do Confisco. Não é verdade, apenas
queremos conhecer o processo e as pessoas. E, se possível,
queremos realizar uma audiência pública no Confisco para conhecer
as pessoas que receberão o imóvel, que contou com os votos dos
Deputados Carlos Mosconi e Domingos Sávio.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz neste
momento. V. Exa. diz que não se intimidará com o envio de “e-mails”.
E penso que V. Exa. tem toda a razão quando faz esse
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questionamento na tribuna. É um dever e, mesmo, a nossa obrigação.
Ninguém tem dúvidas quanto ao gesto bom do Governador, do
governo, ao oferecer terrenos nas cidades de Belo Horizonte e de
Contagem, mas não custa nada uma explicação de por que isso está
sendo feito e de quais são os interesses da comunidade. Por que não
ficar na mão do governo do Estado e passar para os dois governos
municipais? São explicações óbvias e preliminares que precisam ser
dadas para que possamos votar.

É nossa obrigação - e V. Exa. sintetiza com a maior propriedade - ter
o conhecimento dessas questões. Acredito que V. Exa., com o seu
espírito público, com sua vocação democrática e apego às coisas do
povo - e sempre com a legitimidade  de ter chegado aqui com
estupendas votações, como sempre acontece -, terá todo o interesse
em beneficiar a população.

V. Exa. encontrará meios para que a votação possa acontecer - e
talvez com a alternativa de termos as informações que V. Exa. está
cobrando, com o que me solidarizo plenamente. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sr. Presidente, quero dar
o meu testemunho. Estou iniciando o meu segundo mandato. V. Exa.
é mais experiente que eu e conhece como ninguém Belo Horizonte e
o sofrimento de sua gente. Então, quero testemunhar que V. Exa. é
um dos Deputados mais atuantes da Casa, presente praticamente em
todas as sessões e em comissões, contribuindo para o quórum e para
a melhor tramitação possível.

Tenho a certeza de que, no que depender de V. Exa. - não só nesse
projeto, mas em todos os outros de interesse do povo de Minas e de
Belo Horizonte -, vai-se conseguir tudo em tempo recorde aqui. E
nada mais justo que conseguirmos as informações que V. Exa. tomou
a iniciativa de buscar.

Portanto, quero solidarizar-me com V. Exa. Acredito que, se alguém,
mal-intencionado ou mal informado, tentou passar para V. Exa. a
responsabilidade por qualquer atraso, foi extremamente injusto.

Tenho absoluta convicção de que esse projeto, como outros, terá a
contribuição valiosa de V. Exa., porque essa tem sido a sua marca
aqui, no Parlamento mineiro. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado. Não esperaria outro
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posicionamento de meus companheiros do PSDB. Não poderia ser
outra a manifestação. Agradeço aos Deputados Domingos Sávio e
Carlos Mosconi.

Hoje conversei com o nosso Líder, e o que queremos realmente é
votar esse projeto, mas, antes de ele passar para o 2º turno,
gostaríamos de poder conhecê-lo mais, indo até o Confisco e
conversando com as pessoas. Ninguém pode tirar esse direito do
parlamento. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, estou verificando que

não temos quórum para a continuidade dos trabalhos, por isso peço a
V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 257 do
Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Bráulio Braz) - ( - Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 28 Deputados, que

somados aos 6 em Comissões, perfazem o total de 34 Deputados,
número suficiente para a continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, estou verificando que há

3 Comissões em andamento e 16 Deputados em Plenário. Daremos
continuidade. Todavia, após a fala de alguns companheiros, solicitarei
a recontagem de...

O Sr. Presidente - Deputado Célio Moreira, fizemos a recontagem.
Está registrada a presença de 28 Deputados, que somados aos 6 em
Comissões, perfazem o total de 34 Deputados, número suficiente para
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a continuação dos trabalhos.
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 628 e 629/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 630 a 632/2007, 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 do
Trabalho - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 23/5/2007, dos
Projetos de Lei nºs 339/2007, do Deputado Arlen Santiago, 460/2007,
do Deputado André Quintão, 600/2007, do Deputado Célio Moreira,
644 a 646/2007, da Deputada Elisa Costa, 648, 650, 651/2007, do
Deputado Domingos Sávio, 655/2007, do Deputado Célio Moreira,
688/2007, da Deputada Cecília Ferramenta, 690 e 691/2007, do
Deputado Doutor Viana, 693 a 695/2007, do Deputado Jayro Lessa, e
737 e 738/2007, do Deputado Célio Moreira, e do Requerimento nº
525/2007, da Comissão de Direitos Humanos; de Assuntos Municipais
- aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 23/5/2007, dos
Requerimentos nºs 550 a 553/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
561/2007, da Deputada Ana Maria Resende, 562/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 564/2007, do Deputado Carlos Pimenta, e
565/2007, do Deputado Doutor Viana; e de Política Agropecuária -
aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 24/5/2007, dos
Requerimentos nºs 547/2007, do Deputado Doutor Viana, e 566/2007,
do Deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Carlin Moura, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 531/2007 (Arquive-se o projeto.), nos termos do inciso XXXII
do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dinis
Pinheiro (3), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
3.402, 3.717 e 3.760/2006, João Leite, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.358/2006, e Lafayette de Andrada (2),
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solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.320 e
3.321/2006, e, nos termos inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando que o Projeto de Lei nº 133/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuido, uma vez que a Comissão de
Cultura perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, parece-me que alguns

companheiros querem fazer uso da palavra. Eu disse que, logo após a
fala deles, faria um novo pedido de verificação de quórum, pois, por
minhas contas, não temos 15 Deputados no Plenário, apesar de
termos duas comissões em andamento: a conjunta de Trabalho e
Cultura e uma outra, também conjunta. Então, logo após as falas dos
Deputados, pedirei a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, esta não é a primeira legislatura de
V. Exa. nesta Casa; e que, portanto, sabe que dificilmente se
consegue manter Deputado em Plenário. Muitas vezes, o Deputado
vem aqui, responde à chamada e se retira do Plenário. O Deputado
Bráulio Braz fez a chamada para verificação. Anunciamos o número
de Deputados presentes em Plenário e nas comissões e havia
quórum. Se fizermos outra chamada, verificaremos que os que
responderam à chamada já se retiraram do Plenário.

O Deputado Célio Moreira - Então, V. Exa. concorda comigo que é
regimental o meu pedido e que sei que é um recurso regimental que o
parlamentar tem de tirar ou não o quórum. Se os Deputados quiserem
recompor, voltarão e responderão à chamada.

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

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados, que

somados aos 7 em Comissões, perfazem o total de 28 Deputados,
número suficiente para a continuação dos trabalhos.Vem à Mesa
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando a palavra
pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o
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requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
é uma honra poder estar novamente, nesta semana, chegando do
interior, depois de inaugurar casas da Cohab em Poté, Frei Gaspar,
Ouro Verde e Ataléia e de ter conversado com nossa gente e sentido
que, de fato, a TV Assembléia tem chegado a todos aqueles
Municípios da nossa região, refletindo tudo aquilo que fazemos aqui.

Vou aproveitar e tocar num assunto mencionado neste final de
semana, quando estive no interior. Nosso povo do interior está muito
preocupado, sentindo a necessidade de se lutar mais pelo pacto
federativo e, sobretudo, pela Lei do ICMS Solidário. Gostaria de fazer
uma reflexão com os nobres companheiros. Quando fui Presidente da
Associação dos Municípios do Vale do Mucuri, na década de 80,
ajudamos a criar a Amej e a Ambaj, no Vale do Jequitinhonha, e a
Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios -
Femam. Na qualidade de Diretor da Femam, estivemos com o então
Secretário de Assuntos Municipais, Deputado Kemil Kumaira, e
preparamos sete projeções do que viria a ser, no futuro, aquilo que se
chamou de Lei Robin Hood. Dessas sete projeções, selecionamos
uma, depois de ouvir técnicos da Fundação João Pinheiro. Essa
primeira projeção aprovada pela Femam e pelas associações
microrregionais de Municípios, inclusive pela AMM, foi apresentada na
Assembléia Legislativa pelo então Deputado Clêuber Carneiro, mas foi
vencida em Plenário. Não conseguimos passar essa primeira idéia do
que viria a ser, no futuro, essa Lei Robin Hood. Nas nossas andanças
políticas, houve um tempo em que me coloquei como pré-candidato a
Governador pelo Partido Liberal. No dia da nossa convenção
homologatória da candidatura do PL, recebemos a visita do então
candidato Eduardo Azeredo, às 10 horas da manhã, o qual nos pediu
para interrompermos nossa votação, que já havia começado, para um
entendimento que precisava do apoio do PL. Naquela época, o PL era
presidido pelo Deputado Federal Chico Horta e tinha como Secretário
o hoje Vice-Prefeito de Belo Horizonte. Interrompemos a votação e
fizemos um acordo com o então candidato Eduardo Azeredo, em que
o PL colocava três condições para apoiá-lo e retirar a candidatura do
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jovem do interior que estava tentando ser pré-candidato a Governador
do Estado. As três condições eram as seguintes: a primeira, a criação
das administrações regionais; a segunda, um investimento mínimo de
10% na saúde; e a terceira, a redistribuição do ICMS de forma mais
harmônica, de tal sorte que pudesse aquinhoar os Municípios mais
pobres, as regiões mais deprimidas do Estado.

O candidato Eduardo Azeredo virou Governador e cumpriu duas das
três promessas ou dois dos três compromissos. Foram criadas as
administrações regionais, e enviou-se ao Plenário da Assembléia o
projeto da lei que viria a se chamar Robin Hood. Ela foi aprovada, à
época, pelos Srs. Deputados sem dificuldades. Na primeira vez,
perdemos, o que demonstra, de forma clara e patente, o desprestígio
do Legislativo em função da hipertrofia do Executivo: a mesma lei
levou bomba na Assembléia de Minas e depois foi aprovada porque o
Governador mandou.

Estou querendo dizer aos senhores o seguinte: discute-se - e ouvi
os debates - uma nova redistribuição daquela parte que seria das
cidades mineradoras, cujo prazo terminou. Esse dinheiro está indo
para o bolo, para ser distribuído por meio do VAF, quando, na
verdade, o espírito era o de redistribuir para as cidades mineradoras
4,6% do total dos 25% do nosso ICMS que eram repartidos entre os
Municípios.

Tive a honra de, como Prefeito, com Gil César Moreira de Abreu, ir a
Brasília para ajudar a criar o Fundo Nacional de Exaustão Mineral. Por
que um Prefeito de Teófilo Otôni deveria lutar por um Fundo Nacional
de Exaustão Mineral? Porque todo mundo diz que essa cidade é a
capital mundial das pedras preciosas, que a região do Nordeste
mineiro está assentada sobre a maior província pegmatítica das
Américas e que uma fortuna é arrancada de nosso subsolo e se
transforma nas mais belas jóias - algumas delas enfeitaram o pescoço
da Rainha Elizabeth da Inglaterra, depois de serem doadas por Assis
Chateaubriand, na época em que os “Diários Associados” mandavam
no Brasil.

Pois bem, aquele Fundo Nacional de Exaustão Mineral, nobres
Deputados, está dando para Teófilo Otôni, minha terra, cerca de
R$6.000,00 por ano. As pessoas que estão se opondo na Assembléia
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ao projeto do ICMS Solidário estão contrapondo-se à idéia de se criar
um fundo, e estou querendo mostrar aos senhores que, se acontecer
como no caso do Fundo Nacional de Exaustão Mineral, não valerá
nada para nós, das regiões mais deprimidas, pobres e carentes do
Estado. Não tem nenhum valor para nós a criação de um fundo, pois
ele não irá nos beneficiar, já que sua tendência é beneficiar as regiões
culturalmente mais avançadas, mais bem estruturadas, com mais
ferrovias e rodovias, com maior proximidade dos grandes centros e já
com alguma industrialização iniciada, ao contrário da pobreza e da
desgraça do Jequitinhonha e do Mucuri, onde não há nada a não ser
uma pecuária pequena e uma agricultura de subsistência.

Vejo um certo egoísmo dos Deputados representantes das regiões
mais ricas. Ora, a Lei Robin Hood foi implantada a fim de reduzir as
desigualdades regionais. O ICMS Solidário tem a mesma função, a de
ampliar um pouco mais a proteção aos que são mais pobres e têm
menos condições de defesa.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, em
primeiro lugar, queria parabenizar V. Exa., que, sempre que ocupa
esta tribuna, manifesta, com muita clareza e veemência, seu ponto de
vista. Queria cumprimentá-lo ainda pela grande experiência política e
pelo brilhante trabalho que realiza nesta Casa. V. Exa. mencionou
aqui os parlamentares das regiões que se opõem, como é o caso do
Triângulo, e eu me oponho frontalmente a esse projeto. Explicarei o
porquê, ilustre Deputado.

Primeiro, da composição total do bolo, da arrecadação do ICMS no
Estado de Minas Gerais, não são distribuídos aos Municípios 75%, ou
seja, apenas 25% são distribuídos. Evidentemente, há que fazer
justiça ao Governador Aécio Neves, que conseguiu atender melhor
todas as regiões do Estado. Conseguiu, com o choque de gestão,
aumentar os recursos e atender todas as regiões, inclusive o
Triângulo.

Deputado Getúlio Neiva, ao longo da história de Minas Gerais,
quanto a esses 75% que vão para o Estado - o Triângulo ajuda nessa
composição -, a conta para o Triângulo sempre foi de solidariedade
com o Estado. O Triângulo deixou sempre de receber recursos, em
banefício de outras regiões mais pobres, e não é, de forma nenhuma,
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egoísta; ele contribui, com certeza, para o desenvolvimento dessas
regiões mais pobres do Estado. Quanto aos 25%, que são divididos
aos Municípios, nós fazemos uma nova redistribuição, dando prejuízo,
novamente, ao Triângulo Mineiro, que é a única região que perde com
esse projeto. Deputado Getúlio Neiva, isso já está ocorrendo nas
diversas forças políticas do Triângulo. O pedido que queremos fazer a
esta Casa e ao governo de Minas é: primeiramente, dividir o Estado
do Triângulo; depois, aprovar esse projeto. Ao longo da história de
Minas gerais, o que se ouve no governo de Minas é que todos os
programas têm de ir para o Norte, o Jequitinhonha e o Mucuri. Ouve-
se isso todos os dias em Belo Horizonte.

O Deputado Getúlio Neiva - É apenas maquiagem, Deputado.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Não é maquiagem, Deputado. Os

números estão aí.
O Deputado Getúlio Neiva - Os números destinados ao

Jequitinhonha e ao Mucuri são apenas maquiagem. Explicarei.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Não são. Existem os números, e

a proposta que faço é a seguinte: vamos redividir o Estado de Minas
Gerais; vamos criar o Estado do Triângulo, para que não sejamos
egoístas. Depois, o Estado de Minas poderá fazer a redistribuição;
esta Casa poderá fazer, da maneira que achar melhor, a divisão do
ICMS.

Essa lei é um convite à pobreza. O que queremos? Estamos
instalando 30 grandes indústrias no Triângulo Mineiro, que contribuirá
para os 75% de todo o Estado.

O Deputado Getúlio Neiva - Há só uma no Nordeste.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Pois então, vamos em busca

dessas indústrias. Esse é o trabalho que temos que fazer: gerar
riqueza em todas as regiões de Minas, e não combater uma região
como o Triângulo, que contribuiu e contribui com esse Estado ao
longo da sua história. Queremos ou respeito ou independência. A
partir de hoje, é isso o que o Triângulo Mineiro vai fazer. É evidente
que vamos ouvir e respeitar as forças políticas da região e também o
Governador Aécio Neves. Enquanto ele estiver no governo de Minas,
temos que respeitá-lo. Passado isso, não há outro caminho para o
Triângulo, a não ser independência, respeito ou investimento. Muito
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obrigado.
O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre Deputado

Zé Maia. V. Exa. enobrece muito essa discussão, que precisa ser
exposta sob esse ângulo. Um dia, já fizemos movimento propondo a
criação do Estado de Cabrália, a fim de nos libertar de Minas Gerais e
nos juntarmos com o Sul da Bahia, possibilitando a formação de um
Estado com acesso ao mar.

Talvez o Deputado não conheça a nossa problemática. O nosso
problema é que não tivemos Três Marias para melhorar a nossa
situação hídrica nem a precipitação pluviométrica que aconteceu no
Triângulo, como Juscelino fez. Não tivemos um plano para o noroeste,
não tivemos o projeto dos cerrados. Tudo o que tivemos até hoje foi
assistencialismo puro e barato. É a primeira vez, na história da Região
Nordeste e Norte de Minas, que se investe em rodovias para dar
acesso. Noventa por cento das cidades da nossa região não tinham
asfalto, Deputados. Está começando a se fazer justiça. Mas, por
enquanto, tudo o que se faz ainda é maquiagem. Estão tornando mais
bonita a nossa pobreza, a nossa miséria. É por isso que estou
tratando desse assunto e voltarei a tratar. Acho que, se abriram mão
naquela vez em que se votou a Lei Robin Hood, agora também
podem. Podem porque menos de 100 municípios perdem, e 762
ganham.

Se o Governador for sensível, ilustre Deputado, coloca mais 1%,
mais 2%, mais 3% do ICMS nessa conta, para nos compensar. Eles
estão pregando o pacto federativo, vamos começá-lo em Minas
Gerais. Vamos abrir mão um pouco da receita do Estado para não
vivermos na dependência. Hoje estamos satisfeitos com o
Governador, que está nos atendendo bem. Entretanto é preciso dizer,
com todas as letras, que, por meio da Secretaria Especial dos Vales
do Mucuri e Jequitinhonha, estamos vivendo assistencialismo puro e
barato com conexão política com as pastorais, com distribuição de
leite por meio de organismos políticos. O Vale do Mucuri não tem o
direito de distribuir seu leite no Vale do Mucuri porque ele está sendo
buscado no Vale do Rio Doce para atender o Mucuri. É isso o que
vemos naquela região. Não ficarei calado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte) - Deputado Getúlio



1846

Neiva, quero somar também às propostas feitas pelo Zé Maia, dentro
de sua última sugestão: o governo abrir mão de sua arrecadação não
tirando dos Municípios. Essa é nossa defesa. Para se ter uma idéia,
dentro dos projetos estruturadores do governo, a região do Triângulo
Mineiro e do Alto Paranaíba foi contemplada com apenas três
rodovias, das 224 que o Estado receberá.

O Deputado Getúlio Neiva - Suas cidades já eram todas ligadas.
O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte) - Perfeito, ótimo.

No Fala Minas, o Triângulo não será contemplado em nenhuma
cidade, os recursos vão para atender outros Municípios porque as
cidades de lá deram viabilidade econômica para as empresas. Mais
do que isso, a região sofre a pressão da pujança da riqueza de São
Paulo e dos incentivos do Estado de Goiás. Aí, a infra-estrutura que
precisamos oferecer para que as empresas se instalem é nossa, com
o apoio do governo de Minas. Isso traz a riqueza para todo o Estado,
não apenas para o Triângulo...

Deputado Getúlio Neiva - Além do arroz e da tenacidade das
lideranças do Triângulo.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte) - Então, meu caro
Getúlio Neiva, os Municípios já se encontram com muitas dificuldades
financeiras para ter a infra-estrutura mantida, e não podemos perder
isso em momento algum. Ao observarmos que o Triângulo Mineiro
hoje tem contribuído muito por meio da atração de empresas para a
região, esclareço que lá temos grande potencial, porém, sem o apoio
dos governos federal e estadual, perderemos.

O Triângulo Mineiro já contribuiu com 17,6% do PIB de Minas
Gerais. Quando o Governador Aécio assumiu, estávamos apenas com
8%. Empobrecemos por falta de investimento do governo. Há pouco
mais de um ano, estávamos com 12,6% e agora estamos chegando a
cerca de 15%. Assim, temos condições de atrair empresas que irão
gerar a riqueza desses 75% que são do governo.

Então, caro Getúlio Neiva, temos que discutir, sim, para que haja
mais contribuição dos governos federal e estadual para os Municípios.
Porém, tirar dos Municípios para outras regiões não é justo. Quando o
Zé Maia fala em um movimento separatista do Triângulo, que já
estava adormecido neste governo, faz com que toda a região pense



1847

novamente nisso. Gostaríamos do bom senso desta Casa, para
encontrar uma maneira de todo o Estado se desenvolver sem tirar dos
Municípios que hoje têm uma arrecadação maior. Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. tem toda razão. Todas as
regiões do Estado precisam ser premiadas por sua competência de
trabalho, especialmente o Triângulo Mineiro, onde funcionam cinco
PPPs, quando Minas fez apenas uma. PPPs práticas das empresas,
que estão trabalhando para fazer estradas e organizar. Homenageio o
Triângulo Mineiro e o Sul maravilha, regiões que se enriqueceram às
custas do trabalho de seus habitantes e da dedicação de suas
lideranças. Reconheço que os senhores caminharam mais que nós,
mas somos penalizados por um aspecto interessantíssimo. No final do
ano, quando fizermos homenagem a Teófilo Otôni, V. Exa. verá que,
no século XIX, fomos muito ousados e andamos na frente de todos.
Teófilo Otôni era a 4ª maior cidade de Minas, éramos um pólo cultural
regional quando arrancaram uma estrada de ferro que existia, com
base em um decreto que mandava erradicar ramais de eletricidade.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado, peço
permissão para falar ao Presidente.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. fizesse uma reflexão e
atendesse a uma retificação. V. Exa. sabe perfeitamente que, quando
um Deputado usa a tribuna pelo art. 70, é da competência do
Presidente estabelecer o prazo de até 60 minutos. Pelo que noto, na
semana anterior e nesta semana, o Plenário vem tomando uma
direção. Anteriormente, o Plenário estava em jejum, abstêmico, e hoje
há oradores com grande retórica usando essa tribuna, que poucos
podem usar. Solicito a V. Exa. que retifique e dê oportunidade aos
oradores até as 18 horas, para que não se crie uma jurisprudência
regimental, para que todo art. 70 seja fixado por apenas 15 minutos.
Entendo a posição de V. Exa., que, com brilhantismo respeitável, vem
presidindo esta reunião.

Nobre Deputado Getúlio Neiva, ser Deputado já é difícil; ser um bom
Deputado, como V. Exa., é muito difícil.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado. O Sr. Presidente pode
responder?

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estipulamos o prazo
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de 15 minutos, pois havia três Deputados inscritos pelo art. 70.
Perguntamos ao Deputado Getúlio Neiva se o tempo seria suficiente,
e ele assentiu. Portanto, já demos um prazo maior, e gostaria que o
Deputado concluísse suas palavras.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Esse tema da
reestruturação do ICMS é palpitante e joga Deputados de uma região
contra Deputados de outra. Estamos vendo um debate de alto nível
aqui: um Deputado defende o Nordeste, outro, o Triângulo Mineiro. É
preciso fazer uma consideração um pouco maior. Cerca de 65% dos
recursos arrecadados no País vão para o governo federal, 25% são
distribuídos para todos os Estados e 15% são distribuídos para os
5.500 Municípios. A realidade é que os recursos dos Municípios são
muito pequenos, e todos vivem com dificuldade. Estamos discutindo
com Municípios que são como pessoas que dormem com um cobertor
pequeno. Todos têm dificuldades: uns, maiores; outros, menores. Mas
aqueles que têm dificuldades menores também as têm, e não vêm
condições de ceder para aqueles que têm dificuldades maiores.

Esse debate é importante e deve ser trazido à baila. Mas é preciso
termos muita cautela para que este local não vire uma praça de
guerra, pois cada um defenderá um Município, uma região, e serão
800 Municípios brigando entre si.

O Deputado Getúlio Neiva - Será apenas uma guerra de idéias. Não
se preocupe, Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Lógico que será
uma guerra de idéias, mas será uma guerra que não poderá
acontecer. Temos de ter serenidade e nos debruçarmos sobre os
números. Agradeço-lhe o aparte. Repito: temos de ter serenidade
nessa discussão, porque ela é muito melindrosa. Essa é a minha
contribuição. Obrigado.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Só 1 minuto, por favor.
Quero comungar com V. Exa e dizer que essa reflexão tem de ser
muito grande. Nós temos um erro histórico: em alguns momentos,
Minas é Minas em todos os locais; em outros, Minas é esta Minas
dividida de riquezas.

Trarei aqui apenas um referencial, pois estamos levantando os
dados. Darei exemplo de um Município bem próximo de nós. O Estado
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e a União têm uma dívida histórica com Ribeirão das Neves. O que
fizeram a Ribeirão das Neves foi uma calamidade pública, porque
colocaram na cidade todas as questões: uma cidade de 300 mil
pessoas com um orçamento de R$100.000.000,00.

Para finalizar, Deputado Getúlio Neiva, fornecerei apenas um
pequeno número. Ribeirão das Neves terá anualmente, “per capita”,
R$600,00 ou R$500,00, e a nossa vizinha, Belo Horizonte, terá
R$1.900,00. Não se pratica justiça a não ser redividindo o bolo. E aí
falo do bolo nacional, no qual está o nosso grande problema.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte. Já estou encerrando
meu pronunciamento. Citarei apenas uma frase. Qual é o papel do
Estado? Por que se criou o Estado Democrático? Porque os gregos e
os romanos, muito antes de entendermos a existência das Américas,
falavam da tripartição dos Poderes, mas falavam sobremaneira que o
papel do Estado é reduzir desigualdades. O papel do Estado é
redistribuir para reduzir desigualdades regionais e sociais. O
Presidente Lula está lavando a égua porque descobriu isso. Ele está
dando dinheiro para os mais pobres e dominou a política nacional com
o Bolsa-Família. Esse projeto começou no governo Fernando
Henrique, mas ele não soube usá-lo politicamente e
propagandisticamente. Ele não usou as armas usadas por Goebbels
para sustentar o nazismo na Europa.

Sr. Presidente, encerro dizendo a V. Exa. que estou absolutamente
convencido de que esta Casa ouvirá o apelo dos 672 Municípios mais
pobres de Minas Gerais porque o papel do Estado é reduzir as
desigualdades regionais.

* - 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 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, venho novamente a
esta tribuna para tratar de um assunto diferente. Quero comunicar a
esta Casa que a cidade Manga, minha principal base eleitoral no
Norte do Estado, comemora hoje a cassação do Prefeito Carlos
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Humberto. Ele foi cassado pela Câmara Municipal em agosto do ano
passado, por unanimidade, e vinha mantendo-se no poder por meio
de uma liminar concedida pelo Desembargador Fernando Bráulio.
Ontem, oito meses depois da liminar, o mesmo Desembargador julgou
o mérito, cancelando os efeitos da sua própria liminar, o que foi motivo
de alegria hoje, na cidade de Manga, onde quase 90% da população
comemoraram a decisão. É uma decisão esperada há muito tempo,
até porque a cidade, nos últimos 30 anos, não tem muito o que
comemorar no que se refere às administrações, não só do atual, mas
dos ex-Prefeitos.

O atual Prefeito, que já foi Prefeito de Manga de 1989 a 1992,
naquela ocasião também foi cassado por irregularidades cometidas -
inclusive por corrupção eleitoral -, a 10 dias de finalizar o seu
mandato. Desta vez, os erros que levaram à sua cassação foram
vários: erros em processo administrativo, desvio de dinheiro público,
irregularidade em licitações, desvio de recurso da saúde e do Fundef.
Enfim, uma série de irregularidades denunciadas por quase todos os
Vereadores da Câmara Municipal, e, até então, a Justiça o mantinha
no cargo.

Essa decisão é histórica para a nossa cidade e serve para que a
nossa população e os políticos de Manga e região façam uma
reflexão. Está na hora de a cidade de Manga ser passada a limpo; por
isso, desta tribuna, fazemos um apelo ao Vice-Prefeito, Joaquim de
Oliveira Mota, que assume hoje a Prefeitura. Ele vinha fazendo
oposição ao Prefeito, mas foi o responsável por sua eleição, quando
fez uma coligação e o apoiou nas eleições passadas.

É importante que Quinquinha faça uma gestão e administração de
coalizão. Nesse ponto, apesar de termos sido adversários nas últimas
eleições, gostaríamos de nos colocar, como Deputado Estadual
majoritário na cidade, à sua disposição, para que, juntos, possamos
conseguir os recursos necessários para a melhoria da qualidade de
vida da população, sofrida, há anos e décadas, por administrações
uma pior que a outra.

Não temos saudades dos últimos Prefeitos de Manga. Todos
saíram, de certa forma, pela porta dos fundos. É preciso agora que a
cidade se una para resgatar os seus valores e devolver a Manga a
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condição de cidade-pólo da nossa região.
Como Deputado majoritário da cidade, estamos conseguindo um

conjunto de obras e ações que irá melhorar a situação de Manga.
Aqui, gostaria de citar algumas delas e solicitar do Prefeito que
assume hoje o apoio necessário para que, juntos, possamos trazer à
cidade os benefícios tão sonhados, há anos, pela população.

Uma agência do INSS já está em processo de instalação na cidade
de Manga. Antes, a população de Manga, Montalvânia, Juvenília,
Miravânia, Matias Cardoso e São João das Missões tinha de andar até
200km - mais de 100km em estrada de chão -, para ir à cidade de
Januária, onde há a agência mais próxima do INSS, a fim de fazer
seus procedimentos e requerer seus direitos.

Se Deus quiser, no próximo mês, inauguraremos a agência do INSS
na cidade de Manga, a qual já foi aprovada e está aguardando apenas
que a Prefeitura Municipal faça adequações ao local desejado, o que
já vinha sendo feito. Esperamos que o Prefeito que está assumindo dê
prosseguimento a esse trabalho para que possamos anunciar mais
esse benefício para a cidade de Manga e região.

Recentemente conseguimos, por meio do DNIT, por intermédio de
uma emenda do Deputado Federal Virgílio Guimarães, recursos para
a recuperação da BR-135, trechos de Itacarambi, São João das
Missões, Manga, Montalvânia até divisa com a Bahia. Essa estrada,
que estava abandonada há mais de cinco anos, agora está sendo
recuperada. Graças a Deus, ainda neste ano, sairá a licitação
definitiva para o asfaltamento desse trecho, realizando sonho antigo
das populações dessas cidades e de toda aquela região, abandonada
e esquecida por governos passados, não só os estaduais, mas
também os federais.

Temos ainda para anunciar à cidade de Manga uma medida
importante. Está sendo instalada na cidade de Montes Claros uma
usina de biodiesel, e, em parceria com a Petrobras, o Departamento
Nacional de Obras contra a Seca - Dnocs - instalará 20 esmagadoras
de oleoginosas na região para produzir a matéria-prima do biodiesel.
Anuncio que uma dessas esmagadoras será instalada na cidade de
Manga.

Quero dizer, ainda, que estamos no processo final - aguardamos o
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licenciamento ambiental e já temos os recursos no Orçamento da
União - do projeto da Barragem do Calindó, uma das obras mais
sonhadas e esperadas pela população de Manga, que esperamos
poder iniciar ainda neste ano.

Quero anunciar também que, por meio do governo federal,
conseguimos, junto à Codevasf, recursos da revitalização do São
Francisco da ordem de R$9.000.000,00 para fazer a rede de esgoto e
a estação de tratamento para a cidade de Manga.

Por essas e outras notícias, precisaremos da parceria da Prefeitura
Municipal daquela cidade. Esperamos que o Prefeito, que ora assume
a cidade, some esforços conosco para que, nesse conjunto de forças,
possamos dar nova perspectiva aos moradores da nossa cidade de
Manga e região.

Lembro a todos que já temos a promessa da Superintendência
Estadual da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais de que, no
próximo ano, será levada de volta para a cidade de Manga a agência
da Caixa Econômica Federal.

Essas notícias são importantes. Sem dúvida, ao ser implantado tudo
o que foi dito, haverá um novo conceito para a cidade de Manga, ou
melhor, será devolvido a ela o conceito de cidade-pólo daquela região.
Essa cidade poderá até fazer novos planos, sonhar com outros
recursos, e continuaremos lutando por um deles: a educação. A região
de Manga, Montalvânia, Itacarambi, São João das Missões, Jaíba,
Matias Cardoso, Miravânia, Carinhanha - na Bahia -, Feira da Mata,
enfim, esse conjunto de cidades tem população de mais de 200 mil
habitantes, mas não há lá uma só faculdade. Batalharemos junto ao
governo federal por uma faculdade pública para essa região.

Por isso, repito, precisaremos da união da Câmara Municipal, dos
novos Vereadores do Município, do Prefeito que ora assume, dos
Prefeitos e dos Vereadores das cidades vizinhas, da força política e
da população, para que juntos possamos, aos poucos, sonhar com
novos rumos para a cidade de Manga.

Recentemente, reivindicamos junto ao governo do Estado a
instalação de uma companhia da Polícia Militar também na cidade de
Manga. A segurança pública da região está uma calamidade. Manga
possui um efetivo em torno de 10 policiais apenas, mesmo sendo
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sede de comarca que inclui cinco Municípios, cidade fronteira com o
Estado da Bahia e rota por onde passa parte das drogas que entram
no Estado. Não temos a segurança adequada para dar à região o
respaldo de que a população precisa; por isso voltamos a cobrar desta
tribuna, pela quarta vez, uma ação das forças de segurança do Estado
para que atenda a nossa reivindicação de implantação da Companhia
da Polícia Militar na cidade de Manga, bem como o reforço da Polícia
Civil, com novas frotas, novos Detetives e Delegado. Há mais de um
ano, na cidade não há Delegado. Não há também Delegado, Promotor
nem Juiz na cidade de Montalvânia. Apelamos para que as forças de
segurança do Estado tomem as providências, a fim de se melhorarem
as condições de segurança pública da nossa região.

Vou fazer a rápida leitura de uma matéria publicada pelo “blog” do
jornalista Luís Cláudio Guedes, sobre o afastamento do Prefeito de
Manga. (- Lê:)

“Desembargador recua e mantém cassação do Prefeito de Manga.
Vice-Prefeito “Quinquinha” pode assumir a qualquer momento. Mais
uma vez, uma reviravolta na crise política que assola o Município de
Manga.”

Há cerca de um ano, o Desembargador Fernando Bráulio, da 8ª
Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, resolveu tornar sem
efeito a liminar que mantinha o Prefeito de Manga, Carlos Humberto,
desde setembro do ano passado. Com a decisão, o cargo pode ser
ocupado, a qualquer momento, pelo Vice-Prefeito Joaquim de Oliveira
Mota. Uma forte queima de fogos de artifício ainda comemora a
notícia em vários pontos da cidade, segundo apurou o “blog”. (- Lê:)

“O recuo do Desembargador Fernando Bráulio ocorre exatamente
um ano depois do estouro da denúncia de improbidade administrava
por fraude na compra de equipamentos e insumos para a área de
saúde, em maio de 2006.

Humberto Salles chegou mesmo a ser afastado pelo período de um
mês, entre agosto e setembro do ano passado, mas conseguiu na
Justiça a liminar que o manteve no cargo até agora.

No despacho, o Desembargador Fernando Bráulio anotou: “Decreto
a nulidade da decisão que concedeu a liminar e tornou extinto o
processo. Faço reverter, de imediato, o processo ao “status quo ante”
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- estado anterior. Reintegre-se no cargo o Vice-Prefeito que passou a
ocupar o cargo de Prefeito em razão da decretação do “impeachment”
do titular. Distribua-se por dependência ao eminente Desembargador
Jarbas Ladeira, da 2ª Câmara Cível”.

O Vice-Prefeito Joaquim de Oliveira Mota pode voltar a ocupar a
cadeira de Prefeito de Manga ainda nesta terça-feira. O
Desembargador avaliou que a alçada jurídica não era a instância mais
competente para decidir o caso e tornou sem efeito o despacho
anterior.

O processo foi redistribuído à 2ª Câmara Cível, decisão que mantém
o julgamento político emitido pela Câmara Municipal de Manga, em
agosto de 2006, após analisar o relatório da comissão processante
iniciada um ano atrás para julgar as denúncias contra Salles.

Durante a fase do processo na Câmara, Humberto impetrou dois
mandados de segurança, que foram distribuídos à 2ª Câmara Cível,
numa tentativa de paralisar os trabalhos da primeira comissão
processante, então em curso. O argumento, naquela ocasião, era o de
que a investigação da Câmara Municipal estava “eivada de vícios
processuais”. Os pedidos foram negados naquele momento.
Entretanto, assim que a Comissão formalizou os trabalhos, e com a
forte perspectiva de cassação do seu mandato, os advogados do
agora ex-Prefeito de Manga manejaram um novo mandado de
segurança, o terceiro em menos de três meses. Foi enviado à 8ª
Câmara Cível, onde contou com o beneplácito do entendimento a seu
favor do relator Fernando Bráulio, que, em decisão isolada - somente
ele votou no mérito da ação naquela ocasião -, concedeu a liminar
agora revista; mais recentemente, contudo, um parecer da
Procuradoria de Justiça mineira julgou favoravelmente em favor do
processo montado pela Câmara, isentando de erros o trabalho da
comissão processante.

Após esse parecer, o Desembargador Fernando Braúlio decidiu
retirar do arquivo os dois mandados de segurança já citados. Numa
nova análise, o magistrado parece ter entendido que os advogados do
ex-Prefeito Humberto Salles haviam montado uma bem-sucedida
manobra processual ao distribuir três mandados de segurança para a
8ª Câmara, pois já sabiam, desde então, que o fórum competente
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para analisar o tema seria a 2ª Câmara, sob a responsabilidade do
Desembargador Jarbas Ladeira.

A decisão de Fernando Bráulio, contudo, não é definitiva. Com a
volta do mandado de segurança para a 2ª Turma do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, o processo começa a tramitar do zero
novamente. O Prefeito cassado pela terceira vez, nas duas passagens
pela cadeira de Prefeito de Manga, pode recorrer da decisão mais
uma vez e pedir a reconsideração da decisão do Desembargador
Fernando Bráulio. Humberto Salles já havia governado o Município de
Manga entre 1989 e 1992 e foi cassado a dez dias do final do
mandato, por fraude eleitoral e por abuso de poder econômico.

Não tem sido fácil a vida dos advogados do Prefeito de Manga. Há
quase dois meses, a Procuradoria de Combate aos Crimes Praticados
por Agentes Políticos Municipais, do Ministério Público de Belo
Horizonte, solicitou o afastamento e a prisão preventiva do Prefeito de
Manga também por suspeita de desvios nas verbas do Fundef.

Salles também é réu em ação do Ministério Público por ter desviado
R$47.053,21, de verbas repassadas ao Município pelo programa
Saúde em Casa, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais.”

Esperamos que, dessa vez, essa decisão seja definitiva e que a
Justiça respeite a decisão das Câmaras Municipais. Há centenas de
casos iguais a esse no Estado, e as Câmaras Municipais
corretamente tomam as suas decisões para afastar os Prefeitos que
cometem crimes administrativos, que cometem desvio de recursos
públicos, mas que sempre são respaldados por liminares do Tribunal
de Justiça do Estado.

Esperamos que essa farra das liminares chegue ao fim. Já estamos
num processo em que todos os Poderes da República passam por
sérias dificuldades de denúncias. É por isso que precisamos começar
a fazer o nosso dever de casa.

Espero que outros casos semelhantes a esse e parados há meses e
até há anos no Tribunal de Justiça saiam do papel, e que esses
Desembargadores tomem as decisões finais, fazendo com que as
Câmaras Municipais, que são as responsáveis por fiscalizar
diretamente os Executivos Municipais, sejam as verdadeiras
responsáveis por essa situação.
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Gostaria de parabenizar os Vereadores da cidade de Manga, que
trabalharam muito nesse processo e que hoje estão comemorando a
decisão que tomaram, cobertos por uma série de provas, só hoje,
finalmente reconhecidas pela Justiça do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Cesar) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia, o tema
que me traz a esta tribuna é um assunto igualmente relevante e de
muito pesar, que gostaria de comunicar inicialmente.

Hoje, pela manhã, estive no Município de Prados, cidade histórica,
de tradições mineiras, próximo à cidade de São João del-Rei. A minha
querida Prados. Fui cumprir um doloroso dever cívico; fui despedir-me
do grande ex-Prefeito daquela cidade, por dois mandatos, o Sr. Paulo
de Carvalho Vale.

O Paulo escreveu a sua história com trabalho, com dedicação e com
zelo, não só para a sua família, para os seus quatro filhos e para a
sua esposa Marta, visto que também conseguiu ser aquele líder que
compartilhava com a comunidade as suas alegrias e tristezas.

Ele era, acima de tudo, um grande democrata, um homem
comprometido com os ideais democratas, meu companheiro do
PSDB. Para nossa tristeza, de forma relativamente repentina, devido a
uma doença que lhe acometeu por poucos dias, perdemos o grande
Paulo Vale, para o qual acabo de registrar nesta Casa uma solicitação
de voto de pesar.

Sr. Presidente, a matéria que me traz a esta tribuna - e de certa
forma me manifestarei fazendo uma homenagem ao Paulo Vale - é a
defesa da democracia e dos valores que nortearam a criação do
PSDB, partido que me orgulho de ter ajudado a criar desde o primeiro
dia, em junho de 1988. Pelos valores cristãos que me motivam a estar
na vida pública, acredito que a liberdade é fundamental. É o
instrumento pelo qual as pessoas devem associar-se para construir
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uma sociedade mais justa e fraterna.
Ontem, tive a oportunidade de estar em Brasília participando do

congresso nacional do PSDB. Fomos conclamados pela Executiva
Nacional do partido, pelo ex-Presidente Fernando Henrique, pelos
Governadores Aécio Neves e José Serra, pelos demais Governadores
do PSDB, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, com o
objetivo de debater os problemas que afligem o nosso país e os
desafios que o PSDB vê numa agenda imediata. Obviamente, o
primeiro princípio, que é por sinal o primeiro princípio estatutário do
PSDB - embora tenhamos sempre a grata sensação de que muito já
fizemos por ele -, é a consolidação da democracia no nosso país.
Esse princípio também foi tema do debate. Por quê? Às vezes, pode
parecer que, por vivermos com uma sensação de democracia plena,
esse assunto esteja esgotado. Mas não está. A prudência remete-nos
a ficar atentos, porque, se por um lado colocamos como primeiro
princípio do estatuto do PSDB em 1988 a defesa da democracia e a
luta para a sua plena consolidação, se constatamos com alegria que
tivemos a oportunidade - especialmente exercendo o poder maior no
nosso país - de respeitar a Constituição e lutar para que ela fosse
plenamente cumprida, de verificar a transição com que um partido
historicamente construído com perfil de esquerda assumisse de
maneira absolutamente tranqüila, com plena normalidade e condições
as mais adequadas, com o País vivendo em plena e absoluta
estabilidade econômica, herança que o PSDB deixou, não fosse o
sobressalto provocado até pela ansiedade de ver um governo de
esquerda às vésperas de assumir um poder... Nada que as mesmas
medidas que o próprio PSDB havia proposto de câmbio livre, controle
rigoroso da inflação e dos gastos públicos; as mesmas medidas que
não pudessem evitar que se perdesse o controle de uma inflação já
estabilizada no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Portanto contribuímos, sim, mas não entendemos que isso seja
matéria esgotada. Por que esse foi um dos assuntos que mais me
chamou a atenção? Vivemos um momento de descrédito na vida
pública brasileira, e isso é muito sério. No regime autocrático, a
autoridade deriva da força. No regime autocrático militar, ela deriva de
forma muito clara da força militar, da imposição. Quem pode manda,
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quem não pode ou tem juízo obedece. Nós, que vivemos as agruras
de um regime militar, sabemos o quanto ele destrói a vida de uma
nação, macula os seus valores essenciais.

Pois bem! Não só de força se constroem regimes autocráticos, mas
também pelo populismo e pela falta de liberdade de imprensa e de
expressão. Sonhávamos ver todo um continente livre e organizado
nos fundamentos da democracia. Todavia a nossa América Latina
começa novamente a se estremecer não pela força dos golpes
militares, felizmente, que, aliás, foi a mácula e a chaga da segunda
metade do século passado para nós, latino-americanos e brasileiros,
mas começa a ser palco do populismo, do autoritarismo daqueles que
desejam calar os que discordam das suas opiniões, daqueles que
forjam ser grandes líderes, porém, na verdade, são grandes
comunicadores de massa e articuladores do convencimento sem
compromisso com a verdade.

Digo isso para falar do meu repúdio à atitude do Presidente Hugo
Chávez, da Venezuela, ao não conceder a renovação do canal de
rádio e televisão RCTV, com mais de meio século de existência
naquele país, alcançando a maior audiência entre todos os
venezuelanos. Tirar a liberdade de um povo de fazer a sua escolha
certamente não é um caminho que se coaduna com a democracia.
Isso é inaceitável. É surpreendente que o governo brasileiro - aliás,
governo democrático, no qual, obviamente, a maioria do povo votou, a
que vemos, que testemunhamos e com que contribuímos, já que não
duvidamos, em momento algum, que o melhor caminho é o da
democracia - esteja constantemente calado diante desses arroubos de
totalitarismo do nosso vizinho venezuelano, tratado como “hermano”
pelo Presidente Lula. É inacreditável como o Presidente Evo Morales,
da Bolívia, apropria-se do capital e de uma empresa brasileira,
dizendo que pagará como quer e quando puder, trazendo claro
prejuízo para o povo brasileiro! E está tudo bem?! O que vimos hoje é
um absurdo. Precisamos alertar o povo brasileiro para que essa
doença não o contagie.

Queremos ter a alegria e o calor do debate, mantendo o respeito
pelo PT, pelas Lideranças que ali se compõem e pelo Presidente Lula.
Todavia jamais nos sujeitaremos aos seus arroubos de grande
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comunicador. No início do seu primeiro mandato, o próprio Presidente
já disse que, passado o período de eleição, seria bom que parassem
as bravatas. Ele disse isso, mas continuou com elas porque percebeu
que ajudam a melhorar a sua popularidade.

No Brasil, vivemos algo mais sério ou tão sério quanto o populismo e
o espírito ditador do Sr. Hugo Chávez, que corrói o sentimento de
respeito pelas instituições: a corrupção. Se, por um lado, o poder na
autocracia deriva da força; por outro, o poder na democracia deriva do
respeito, ou seja, não se faz pelas armas, fechando rádio e televisão,
como o Sr. Hugo Chávez, mas sim pelo respeito aos líderes
escolhidos democraticamente. Como respeitar alguém ou instituições
que o tempo inteiro lhe passam a sensação de estar sendo roubado?

Como se pode conviver num país em que a população e os meios
de comunicação já passam isso de forma sistemática e com a
sensação de que, a cada dia, o escândalo virá? Isso começa a se
configurar uma rotina.

Assim, mais uma vez, preocupa-me o comportamento de uma
mistura de bravata e de arroubos do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.
Quando se descobriu mais um antro de corrupção podre neste País,
por meio da Operação Navalha, vimos o Presidente dar uma
declaração infeliz, dizendo: “É preciso que a Polícia Federal tenha
mais cuidado; é preciso ver se ela não está cometendo excessos”.
Ora, como se investigar bandido com ordem judicial fosse algum
excesso. Como aquilo, naturalmente, não pegou bem, consertou no
outro dia. Nisso, não me canso de dizer: o Presidente Lula é um
grande comunicador. Aliás, algumas pessoas me dizem, embora eu
não esteja tão jovem assim: “Domingos, você é um jovem e gosta da
atividade pública; tem idealismo, sonha em continuar atuando. Então,
não critique o Lula não, pois a popularidade dele está nas nuvens”.
Não posso me calar com tanto jogo de cena, com alguém que se
transforma no maior profissional de comunicação do Brasil. Gostaria
que ele fosse tão bom quanto é na comunicação, na capacidade de
passar uma imagem maravilhosa, de ter uma assessoria que constrói,
nos meandros da mídia, um espaço para isso, nos jornais de grande
ibope, que sai em horários estratégicos.

Nos veículos de maior audiência, sempre há uma oportunidade para
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que se conserte a bobagem. Então, depois de ter falado essa
bobagem, a conversa era outra, dizia que a Polícia Federal deveria
continuar investigando, doesse em quem doesse, e que as pessoas
deveriam, realmente, ser punidas. Ora, que bom! Também fico feliz!
Porém, Deputado Getúlio Neiva, não é assim que funcionam as
coisas. É bravata novamente! E por que digo isso? Porque as dúvidas
continuam. O que foi feito com o Delúbio, com o Valério e com os
próprios Ministros que foram cassados? Onde está o dinheiro
roubado? O que foi feito com o dinheiro do dossiê, R$1.800.000,00,
em dinheiro vivo, encontrado nas mãos de dois dirigentes no meio de
uma campanha?

Então, não há a preocupação em se responder depois que as
notícias passam. Não há punição, e não há vontade para isso. No
calor das notícias, diz para o povo brasileiro que não concorda com o
fato e que tem de haver punição, doa em quem doer. Passada a
notícia, com o esquecimento do povo, não se faz nada, e fica como
salvador da pátria.

Isso está destruindo a autoridade dos homens públicos brasileiros. É
por esses motivos que corremos o risco de destruir a nossa
democracia, o bem maior de um país livre.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Ilustre Deputado Domingos
Sávio, V. Exa. faz um pronunciamento corajoso, destemido.

Não há mérito nenhum em criticar quem vai mal; há mérito em
criticar quem está com a popularidade alta. Sabemos que essa
popularidade é forjada.

Noutro dia, citei a possibilidade de estarmos convivendo com o
grande Ministro Goebbels na República brasileira, tão volumosa e
farta é a publicidade do governo para acobertar os erros, enganos e a
falta de coragem para ousar e fazer o País crescer.

Lembro aqui uma frase de Hitler, que dizia, de forma bastante forte,
não o “L’état c’est moi”, como dizia o rei na França, mas “Der stadt ist
ein apparat”. O Estado é apenas um aparato, e vamos controlá-lo pela
publicidade.

Cumprimento V. Exa. pela coragem de dizer o que está dizendo no
momento em que está dizendo. As pessoas de bem, os homens de
coragem, e V. Exa. é um dos homens mais corajosos desta
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Assembléia, têm a coragem de falar o que é preciso falar no momento
certo, e, muitas vezes, as pessoas não têm a disposição, o destemor
para dizer essas verdades. Meus parabéns, Deputado.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva.

Precisamos nos unir. Sinto-me, aqui, perfeitamente à vontade para
fazer uma referência a vários colegas que aqui estão. Um deles é o
Deputado André Quintão, grande Líder do PT, pessoa por quem tenho
o maior respeito. Não tenho dúvidas de que compartilha comigo o
sentimento de que a corrupção tem de ser combatida muito mais com
atitude do que com palavras, muito mais com decisões concretas do
que com qualquer manifestação pela mídia.

A mídia é importante, principalmente para continuar denunciando as
situações de corrupção e exigindo apuração e punição, punição
exemplar.

Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. é bem mais experiente do que eu,
já passou por aqui, já prestou contribuição e, para nossa alegria, está
aqui novamente. Na legislatura passada, apresentei, mais como um
desabafo, uma provocação, uma proposta de emenda à Constituição
mineira - embora tenho entendimento de que, se quisermos, podemos
fazê-lo, por uma posição unânime, pois não vejo impeditivo na
Constituição Federal -, entendida como inconstitucional. Foi uma
proposta fundamental. Diria que é uma injeção na veia para combater
a corrupção; uma vacina com 100% de imunidade. Apresentei uma
proposta de que o sigilo bancário, patrimonial e fiscal de todo homem
público, todo cidadão, homens, mulheres, ao assumirem um mandato,
de Vereador a Governador, automaticamente - isso já era regra
constitucional, e ele já sabia disso quando era candidato - estivesse à
disposição do Procurador-Geral de Justiça para apurar denúncia nos
termos da lei. Não se trata de fazer uso inapropriado ou qualquer tipo
de divulgação, até porque há regras para o Ministério Público usar a
sua prerrogativa para conhecer o sigilo bancário de quem quer que
seja. Com as dificuldades que existem hoje, como a necessidade de
ordem judicial, ninguém consegue saber nada de nada, mas, na
verdade, isso facilita o roubo do dinheiro público.

Obviamente, não fiquei só na proposta. Fiz a minha declaração e a
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entreguei ao Dr. Jarbas Soares, abrindo os meus sigilos bancário,
patrimonial e fiscal por tempo indeterminado, enquanto vida tiver ou
enquanto exercer atividade pública. Esse não é um ato de bravata,
não é um ato de loucura, mas um ato de sensatez, de quem entende
que a quem muito é dado, muito lhe é exigido. É dado a nós o poder,
o poder de influenciar as decisões do Estado quando votamos o
Orçamento, o poder de tomar decisões pelo povo mineiro. Por isso
deve ser exigido mais de nós, como também maior responsabilidade.

Enviei ao Congresso Nacional a sugestão e, nesta semana, pedi aos
Líderes do PSDB que trabalhem nesse sentido. O Senador Arthur
Virgílio, de pronto, respondeu-me dizendo que já havia assinado no
Senado uma proposta de igual teor. É preciso que o Brasil, de vez,
passe a limpo as suas instituições e as atitudes dos homens públicos
frente à corrupção. Não podemos aceitar que isso comece a
prevalecer como regra geral. Recuso-me a aceitar isso. Não vim para
Assembléia, não aceitei o desafio da vida pública para que todo
cidadão entenda: política é coisa de corrupto. Não. Política tem de ser
missão de vida, opção de trabalho para a comunidade, dedicação,
sacrifício, como tenho feito e tantos outros colegas fazem no dia-a-dia.
Vem um e se envolve com a corrupção, mancha a imagem de todos.
É preciso reagir tomando atitudes duras.

Concluindo, Sr. Presidente, outra alternativa fundamental - no
campo geral, e não individual, já que, às vezes, alguns colegas podem
entender que a minha proposta mexe muito no princípio da
individualidade - seria uma reforma política dura, com fidelidade
partidária, que acabe com coligação proporcional, com voto distrital,
50% em lista, 50% distrital. Esse modelo já funciona com grande êxito
em países desenvolvidos da Europa. O cidadão, tendo eleito no seu
distrito um Deputado, vai acompanhar, no dia-a-dia, o trabalho desse
Deputado, até mesmo a vida pessoal, por que não? Poderia
acompanhar a sua vida patrimonial, se está ficando mais rico, já que é
razoável que fique com os proventos que recebe. Aliás,
honestamente, não dá para ninguém ficar rico somente com o que
pode ganhar com a política.

Meu patrimônio não variou praticamente nada desde quando eu era
Vereador, e já são quase 15 anos. Não diminuiu, aumentou muito
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pouco. Não sou perdulário, não sou gastador, tenho uma esposa
maravilhosa, que trabalha comigo, e assim é a grande maioria das
pessoas com quem convivo, pessoas sérias, trabalhadoras.
Precisamos debater sobre isso. Não pode o povo na rua debater
sobre a corrupção, e os Deputados não. Temos que debater sobre
esse assunto e dizer que não aceitamos isso. Temos que encontrar
alternativas para varrer esse câncer da vida pública. Muito obrigado,
Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Zé
Maia. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
20 minutos. Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Srs. parlamentares, na tarde
de hoje, tivemos o início de um debate trazido pelo ilustre e experiente
Deputado Getúlio Neiva, que contou com o aparte do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, com a nossa participação e a de vários outros
parlamentares. É um tema que merece realmente um aprofundamento
na sua discussão, pela importância e pelos reflexos que poderia trazer
o projeto de lei do Deputado Dinis Pinheiro para a arrecadação dos
Municípios.

Queria iniciar minhas palavras dizendo que, ao contrário de se
discutir a distribuição da pobreza, é fundamental que se discuta a
geração de riquezas. No momento em que tivermos um volume de
arrecadação maior, um bolo tributário maior, sem dúvida nenhuma
poderemos minimizar os problemas dos vários Municípios de Minas
Gerais. Por isso, Deputado Getúlio Neiva, ao contrário de se discutir a
distribuição da pobreza, é fundamental que possamos discutir a
geração de riquezas. É isso o que vai resolver o problema de Minas,
dos nossos Municípios e do Brasil.

Antes de entrar efetivamente na questão do projeto que tramita
nesta Casa, é preciso falar da geração de riquezas em nosso Estado.
Hoje temos vários empresários batendo às portas do governo de
Minas, querendo se instalar por todo o Estado. Temos vários
problemas. Um deles é a guerra fiscal com Estados vizinhos, como
Goiás atacando o Triângulo Mineiro de um lado, São Paulo de outro,
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Mato Grosso do Sul de outro. Esse é um problema grave, que faz com
que nossas empresas, que poderiam se instalar no Triângulo Mineiro,
vão para outros Estados. Aqui, novamente, há que se fazer justiça ao
governo Aécio Neves, que pregava, quando era candidato, no primeiro
mandato, que era contra a guerra fiscal. Dizia que, se ela não fosse
resolvida pelo Congresso Nacional, entraria nela. De lá para cá, a
situação da instalação das empresas no Triângulo melhorou muito.

Há também outras questões. Cito aqui, por exemplo, amigo Getúlio
e Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Ministério Público, uma das
instituições mais respeitáveis deste país, na minha opinião. Atuei
vários anos como advogado e sei reconhecer o valor do Ministério
Público. Quantas e quantas vezes assistimos ao jovem representante
do Ministério Público, recém-formado, recém-ingressado na sua
carreira, recebendo algo em torno de R$15.000,00 por mês, instalado
confortavelmente em seu gabinete, buscar, de todas as maneiras,
impiedosamente, impedir que um empresário, que poderia estar com
seu dinheiro na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, em um
banco, investindo seu dinheiro, instalasse um empreendimento que
resolveria o problema de 10, 100, 500, 2.000 pessoas. Muitas vezes,
assistimos ao Ministério Público, de forma muito aguerrida, lutar para
impedir a instalação desse empreendimento que resolve, de verdade,
os problemas da nossa população. Quando se instala um
empreendimento, uma indústria, uma empresa em qualquer Município,
ela resolve fortemente o problema da falta de emprego, melhora a
arrecadação de tributos desse Município, do Estado e até do País.

Esse é um passo, mas não se trata apenas do Ministério Público.
Temos várias instituições em que, a cada dia, pessoas que vivem do
problema não apresentam uma proposta efetiva para resolver a
situação do meio ambiente, ou seja, elas não podem resolver o
problema do meio ambiente, porque poderão perder o emprego e
deixar de ganhar dinheiro. Sendo assim, trabalham contra as
empresas que desejam instalar-se.

Digo aqui que essa talvez seja a única saída para resolvermos o
problema das pessoas mais pobres, do trabalhador, pois as políticas
fundamentais de qualquer governo minimizam a dor e o sofrimento da
população carente, mas combatem apenas a febre, Deputado Getúlio
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Neiva, não vão até à causa do problema. Só resolvemos os problemas
do cidadão se lhe damos dignidade, cidadania e trabalho, para,
dignamente, prover o sustento da sua família e projetar o futuro dos
seus filhos.

Temos que fazer justiça: o governo de Minas está se
profissionalizando, é uma empresa. Os órgãos do meio ambiente, o
banco de fomento - o BDMG -, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a Feam, o IEF, o Igam são instituições do governo do
Estado que estão procurando profissionalizar-se e estão dando uma
resposta muito firme, proporcionando às empresas maior agilidade
nas suas instalações; entretanto ainda é preciso caminhar mais
velozmente. As pessoas que trabalham no licenciamento ambiental,
nos órgãos de fomento, no financiamento, na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, precisam, ao tomarem uma decisão,
pensar que, ao dizerem “sim”, estarão dizendo “sim” a milhares de
pessoas que vão empregar-se. E não é possível que se diga “não” a
um empresário que quer investir aqui, meu amigo Getúlio Neiva. O
Deputado Luiz Humberto Carneiro conhece essa realidade.

Um setor tão inexplicavelmente combatido como o sucroalcooleiro
investe, em média, R$400.000.000,00 em uma região e muda para
melhor a situação de cada Município. Gera milhares, 2 mil ou 3 mil
empregos diretos em oficinas, no comércio, e as pessoas estão
empregadas, com dinheiro no bolso. Há fortalecimento da economia
em lugares onde se instalam empresas desse porte.

Portanto não podemos dizer “não” a um empresário que quer investir
R$100.000.000,00, R$200.000.000,00, R$400.000.000,00; que sejam
R$10.000,00, R$50.000,00 para gerar um emprego. Não podemos
simplesmente dizer “não”. Por isso, em se tratando de meio ambiente,
defendo que não podemos dizer “não” a nenhum empreendimento.
Podemos exigir respeito ao meio ambiente e compensação pelos
danos causados, mas dizer “não” à empresa significa dizer o mesmo
aos vários possíveis trabalhadores que poderão modificar a sua vida
ali.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro, Deputado Getúlio Neiva,
conhece muito bem essa realidade. Quantos agrônomos tínhamos no
Triângulo trabalhando como serventes de pedreiro! Ao se instalar uma
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agroindústria, eles trabalhariam como agrônomos. Essas pessoas - já
citei aqui o Ministério Público e outras instituições - que trabalham
com tanta força, como se fossem donas da verdade, donas da razão,
precisavam conversar não com esse agrônomo, Deputado Getúlio
Neiva, mas com a mãe dele, pessoa que mais sofre, ao ver o filho,
depois das dificuldades por que passou para ele estudar, para pagar a
faculdade, ter que trabalhar como servente de pedreiro. E há casos
piores: o de uma pessoa de uma família que conheço, a qual se
formou em Administração de Empresas e, desesperada por não
conseguir emprego, cometeu suicídio.

Se as empresas estivessem instaladas lá, se o Ministério Público
tivesse maior sensibilidade, se todos os órgãos trabalhassem para
dizer “sim” e buscar opções para que as empresas se instalassem
com maior rapidez, sem dúvida, poderíamos ter diminuído os
problemas sociais de todo o nosso Estado. Portanto aí vem a crítica
que fazemos ao projeto do Deputado Dinis Pinheiro, que tem, sem
dúvida alguma, como pano de fundo, a solidariedade e os problemas
regionais, pois temos regiões menos desenvolvidas talvez por
questões climáticas ou de solo. Esses problemas não são das
pessoas, muitas vezes se devem a fenômenos naturais, como um
índice pluviométrico desfavorável, a infertilidade do solo e outras
razões, que fazem com que essas regiões tenham maior problema no
seu desenvolvimento.

A solução verdadeira e real é buscar o desenvolvimento, atrair
empresas, criar políticas de fomento e de estímulo, facilidade para o
empresário que quer aplicar milhões de reais. Às vezes, ele até
ganhará dinheiro - que bom! -, mas vai resolver o problema de várias
pessoas neste país. Há, hoje, programas sociais, como o Bolsa-
Família, que é importante e ajuda. Tenho a certeza de que, se uma
família dessas tivesse um emprego digno, tivesse a auto-estima
aguçada com uma oportunidade de trabalho e pudesse dar um
conforto à família, ela teria o maior prazer e orgulho de ir até o
governo para dispensar o Bolsa-Família, para dizer que o seu
problema está resolvido. Esse é o caminho.

Outro tópico é o das regiões de Minas. Refiro-me ao Triângulo, que
bem conhecemos, onde não há só flores e rosas. Há problemas, como
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bolsões de pobreza. Cito o Bairro São João, em Santa Vitória, o Bairro
Bom Sucesso, em Antônio Bráulio, Iturama. Poderia citar várias
localidades onde também há problemas sociais. Quanto à infra-
estrutura, todos imaginam que o Triângulo é maravilhoso, perfeito,
onde não falta nada. Ao contrário, na região do Pontal do Triângulo,
200km de estrada de terra, em uma transversal, ligam Frutal a Santa
Vitória. Trata-se de uma rodovia federal, a BR-364, ou seja, 200km de
terra cruzam todo o Pontal do Triângulo Mineiro, entre o Rio Grande e
o Rio Paranaíba, um local de terras férteis, de alta produtividade, com
boa densidade de chuvas; entretanto é uma região que produz pouco,
porque não tem infra-estrutura, não há como retirar a produção. Do
outro lado, de Iturama a Ituiutaba, em forma de um “x”, há mais 200km
de terra. De Iturama a Santa Vitória, faltam apenas 70 km para se
fazer ligação asfáltica. O Rio Grande de um lado do Triângulo e o Rio
Paranaíba do outro, e não se consegue ir do Rio Grande ao
Paranaíba. Não há cruzamento, o desenvolvimento foi feito em
paralelo. Para ir de Iturama a Santa Vitória são apenas 100km, e
faltam apenas 70km de asfalto. Se se quiser ir por rodovia asfaltada,
têm-se de percorrer 600km. Produz-se pouco ali. Se tivéssemos infra-
estrutura, tenho a certeza de que o Pontal do Triângulo, todo o
Triângulo, estaria contribuindo muito mais para o desenvolvimento de
Minas Gerais. Há problemas graves, sobretudo de infra-estrutura.

Nos pequenos Municípios, antes de chegarem as usinas de açúcar e
de álcool, havia pequenas empresas, uma padaria, uma lanchonete,
um bar, as pessoas tocavam em regime familiar, e os jovens tinham
que sair dali para trabalhar e estudar. Os Municípios, a cada ano, iam
diminuindo por não oferecer oportunidade de trabalho e de estudo. Há
graves dificuldades.

Voltando ao projeto, o que nos assusta é o seguinte: se tomarmos o
conjunto dos Municípios de cada região, a única região do Estado que
perde com o projeto de lei do Deputado Dinis Pinheiro, que, sem
dúvida nenhuma, tem boas intenções de fazer justiça, é o Triângulo,
aliás, perde muito. Há Municípios que perdem 15%, 20% da receita. O
Município tem uma estrutura montada. Se amanhã aprovarmos um
projeto e o Município perder 20% da receita, ele quebra, não vai
conseguir transportar os seus alunos nem proporcionar saúde de
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qualidade à população.
Acredito que o projeto de lei tem de ser mais bem discutido,

aprofundado, pois causa problemas graves aos Municípios, sobretudo
aos do Triângulo. E há o outro ponto, Deputado Getúlio Neiva. Esse
projeto já esteve aqui na legislatura passada, e as forças políticas do
Triângulo já se movimentavam para um assunto que estava
adormecido, sobretudo no momento em que o Governador Aécio
Neves chegou ao governo de Minas e deu maior atenção ao Triângulo
do que a dispensada no passado. Há que se fazer justiça ao
Governador Aécio Neves. O Triângulo se sente bem atendido por este
Governador.

Já vimos, nos Municípios, Prefeitos e lideranças articularem-se para
a volta do movimento de separação e independência do Triângulo, por
se sentirem desrespeitados por uma decisão como essa, que poderia
trazer irreparáveis prejuízos à região. Ora, 75% de tudo que se
arrecada vão para o governo do Estado, a fim de que ele faça suas
políticas. Nessa conta, o Triângulo sai perdendo, pois o que arrecada
é bem menor que o montante investido na região, pois é destinado às
políticas sociais de regiões menos desenvolvidas do governo. Agora,
se também atacarmos os 25% que vão para os Municípios, tirando
mais receita da região, será uma provocação insustentável. A
população do Triângulo, sem dúvida alguma, irá levantar-se.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Obrigado, Deputados Zé
Maia e Luiz Humberto Carneiro, que representam muito bem a região
do Triângulo. Cumprimento vocês dois e os demais que levantam a
bandeira em defesa de uma região tão produtiva no Estado, muito
mais pela competência de suas lideranças, pelo tino empresarial de
seus homens e da ousadia, pois, morando no interior mais fechado
das Minas Gerais, conseguem vislumbrar horizontes a cada dia mais
largos e fortes. Com certeza, a região do Triângulo será o grande
celeiro do Estado.

Sem atrapalhar a defesa do Triângulo em face da Lei do ICMS
Solidário, gostaria de lembrar que há outras saídas. Nosso
Governador defende o novo pacto federativo em todas as
Assembléias de Estado. Ora, ele poderia muito bem compor, nessa
lei, um trabalho diferenciado, acrescentando mais um, dois, três
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pontos ao ICMS. Assim, em vez de ficar com os 75%, passaria mais
um pouco aos Municípios, dando o exemplo. Estamos discutindo a
redistribuição do bolo tributário nacional. Há várias contas, mas a
verdade é que mais de 65% do dinheiro que se arrecada neste País
vão para o governo federal; entre 20% e 22% ficam com os governos
dos Estados e 13,1% ficam com os Municípios. Há cálculos que
reduzem ainda mais.

Agora, podemos fazer essa proposta ao Governador para que todos
façamos o pacto federativo e que ele dê mais 2% do ICMS para
podermos aquinhoar o Triângulo, que é de fato muito importante.
Outra opção seria a negociação da redução da alíquota do ICMS
sobre o álcool. O Triângulo ganharia muito, pois teria de produzir
muito mais, teria muito mais investimento. Imaginem as usinas que
podemos estar perdendo para São Paulo, onde o ICMS é de 12%,
enquanto em Minas é de 25%. Elas poderiam estar no Triângulo, onde
as terras, o clima, o ambiente e o regime de chuvas é propício, além
das fantásticas extensões territoriais.

O que não podemos, Deputado Zé Maia, é deixar de olhar para os
pobres coitados que estão morrendo de fome no Norte e no Nordeste
de Minas. V. Exas., do Triângulo, têm uma estrutura boa, por
responsabilidade própria, pois fizeram de lá uma região forte, potente,
bem formada, educada, ágil e rápida; nós, lamentavelmente, por
descaso de governo, nos transformamos num buraco no mapa de
Minas Gerais durante toda a nossa existência. No Vale do Mucuri,
nem Codevale havia. Ora, coitada, ela não podia nem valia. Não
atendeu ao Jequitinhonha. Agora, temos a Secretaria Especial para o
Jequitinhonha, o Mucuri e o Norte de Minas, a qual não está fazendo
nada. Faz aquela política de ajuntamento, de distribuir leite, mas, do
ponto de vista da geração de emprego, da economia, não está
havendo nada. Talvez haja no Norte de Minas, onde não tenho ido,
mas, no Jequitinhonha e no Mucuri, não.

Meus cumprimentos pela sua defesa. Sua terra é de homens fortes,
gente varonil, que defende a Pátria, trabalha e contribui para Minas
Gerais; precisa, portanto, de tratamento diferenciado do governo do
Estado.

O Deputado Zé Maia - V. Exa. apresenta opções interessantes. O
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aprofundamento nesta discussão leva a isso. V. Exa. participou dessa
luta. A CPMF fica só com o governo federal, agora é que está vindo
uma parte da Cide, a Lei Kandir gera um prejuízo enorme para os
Estados. Enfim, este é momento importante para se rediscutir o pacto
federativo, incluindo a forma como V. Exa. propõe. Precisamos
debater e aprofundar esta discussão.

Volto a fazer um apelo às autoridades de Minas, ao Ministério
Público, aos órgãos de meio ambiente, ao BDMG, que tem feito um
trabalho extraordinário no Estado. Precisamos estimular as empresas
a se instalar. Ao contrário de pensar que serão inimigas do meio
ambiente, precisamos estar cientes de que são o nosso maior
patrimônio e gerarão a oportunidade de trabalho para as pessoas.
Não vejo outro caminho para resolver a vida das pessoas. Quem
trabalha tem condições de pagar o aluguel, construir sua casa, pagar
a escola dos filhos, ter alimentação em casa. O trabalho é o
fundamento, o que temos de mais importante. Todos devemos nos
unir para criar estímulos para os empresários se instalarem. E
devemos criar todas as condições para aqueles que estão se
instalando, criando também a compensação ambiental. Se uma
empresa deseja se instalar, devemos lhe dizer “sim” e aplaudi-la,
porque resolverá nosso problema, aumentará a arrecadação de
tributos e gerará empregos e renda para quem está produzindo. Que
se diga “sim” à empresa, dê-lhe agilidade e condições para se instalar,
e que se façam as compensações. Se a empresa for gerar algum tipo
de problema ao meio ambiente, que cobremos dela a compensação
ambiental, mas não devemos impedir que se instale, o que seria uma
decisão absolutamente inócua. A compensação ambiental é o grande
caminho para que as empresas se instalem e gerem oportunidades
para a população de Minas Gerais.

Muitas vezes, alguém está com sua situação resolvida, como é o
caso de um Promotor: seu cargo é vitalício, ele tem um belo emprego
e lhe interessa mais o meio ambiente do que uma empresa gerando
empregos para as pessoas. Ele não precisa daquele emprego, mas
precisa do meio ambiente para ter melhor qualidade de vida. Mas
essa decisão é extremamente egoísta. Há centenas de pessoas
desempregadas, mais de 10% da população economicamente ativa.
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Precisamos buscar os empresários para criar oportunidades para
essas pessoas. Esse é o fundamento.

Portanto, faço esse apelo ao Ministério Público, aos órgãos de meio
ambiente do Estado e do País. O Presidente Lula está com problemas
para criar empreendimentos da maior importância para o
desenvolvimento do País porque os órgãos de meio ambiente do
governo federal não autorizam a sua instalação. Na pior das
hipóteses, devemos criar a compensação e dar oportunidade para as
empresas se instalarem. Seria muito cômodo para eles e prejudicial
para todos nós se os empresários pegassem seu dinheiro e
aplicassem na Bolsa de Valores ou no mercado financeiro. Isso seria
terrível para nossa economia e para nossa população, que precisa
dos postos de trabalho. Quando um empresário nos bate à porta,
devemos criar todas as condições para que se instale. Tenho
acompanhado o quanto os empresários têm lutado e trabalhado, por
até dois anos, para instalar um empreendimento. Isso é
profundamente lamentável. A empresa pode até ganhar.

Mas nós, que somos parlamentares, que vamos às casas das
pessoas, aos bairros, que conhecemos a situação da população mais
carente, temos a exata noção do que significa um posto de trabalho
para essas pessoas. Quando um cidadão se emprega, muda o seu
semblante. Vemos a alegria dessa pessoa. Então, faz-se necessário
que as pessoas saiam dos seus gabinetes, e nós saímos.

A classe política é muito desvalorizada; em alguns casos, até com
muita razão. Quero dizer duas coisas. Primeiramente, a política não é
diferente de nenhuma outra atividade. Há bons e também não tão
bons políticos; há bons e não tão bons advogados, médicos,
jornalistas; enfim, isso ocorre em todas as atividades. Mas, apesar de
todos os problemas, de todas as mazelas, há um fator que diferencia
o homem público e a mulher pública das demais atividades: estamos
em contado direto com a população, com os mais pobres, com as
localidades mais difíceis. O conjunto desta Casa tem a noção exata do
que é cada região deste Estado, dos seus problemas, de sua infra-
estrutura. Através da política, entramos nas casas das pessoas.
Tenho a certeza de que vocês já entraram num barraco de lona em
que apenas um cômodo é quarto, cozinha, banheiro e sala. É essa a
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realidade que precisamos enfrentar. As pessoas precisam sair dos
seus gabinetes para saber quem se beneficiará ou se prejudicará com
um não que será dito friamente num gabinete, seja do governo, seja
do Ministério Público, seja de outra entidade que não pertença ao
governo. Muitas vezes essas entidades juram que trabalham para
defender o meio ambiente, o povo, mas na verdade, com as
dificuldades apresentadas, com o atraso, com a falta de decisão e de
agilidade, trazem enormes prejuízos ao povo mineiro.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Desculpe-me, Deputado, a
impertinência.

O Deputado Zé Maia - É uma honra.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - O seu pronunciamento está

sendo uma palestra importantíssima. Sinto que o senhor fala com o
coração, com conhecimento, com aquilo que todos nós, políticos,
sentimos em relação às nossas comunidades.

Todos estamos realmente preocupados com o “xiismo” que
prevalece na área ambiental - e que precisa ser combatido -, não só
no Ministério Público, quando adentra esse território dos jovens
Promotores.

Gostaria de dar a minha contribuição. Quando fui jovem estudante,
pertenci ao Partido Comunista. Eu era xiita mesmo. Participei de
greves e de luta, fui para a guerra, fui preso, apanhei, levei baioneta
na cara e tiro no pescoço. Fiz tudo que era permitido a um jovem. Mas
acredito que, quando se assume uma posição no Ministério Público
como jornalista, funcionário de uma empresa ou funcionário de um
departamento ambiental, você não tem mais o direito de cometer
essas imprudências próprias da juventude, de ter esse lado radical.
Precisamos de um certo equilíbrio. O País precisa da força, do
entusiasmo e do idealismo desses jovens profissionais, mas temos de
entender que o crescimento deste país depende do equilíbrio. E essa
maturidade tem de chegar mais cedo. É essa a forma que eles têm
para ajudar o Brasil.

Lembro bem que, de tanto brigar, participar de passeata e de
guerrilha, cheguei à conclusão de que não se quebra o sistema de
fora para dentro, mas de dentro para fora. Você precisa entrar nele e
começar a trabalhar para mudá-lo, e estamos trabalhando para isso.
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V. Exa. dá testemunho da realidade: o empresário quer investir. É
preciso facilitar para que o empresário faça investimentos. Talvez V.
Exa., com a delicadeza que tem na sua fala, que sempre vejo pela
televisão, não tenha querido tocar mais profundamente nesse
aspecto. Mas a verdade é esta: as pessoas que se colocam em suas
posições, em seus cargos, sem analisar o ambiente social em que
estão, acabam por se colocarem a serviço do radicalismo idiota, que
não as levará a lugar algum. Portanto é preciso que realmente o
Triângulo receba uma atenção especial nesse aspecto.

Mas tenho notícia de que a Feam já andou mudando bem a forma
de se comportar. Há algum tempo, fui Presidente da Câmara de
Mineração do Copam de Minas Gerais, e o negócio era feio. Era
complicado lidar com essa turma. Mas parece-me que a mentalidade
já mudou bastante. Essa evolução é importante para Minas e para o
Brasil, especialmente depois de ouvir V. Exa. num pronunciamento tão
largo e avantajado sobre o problema que vive o Triângulo, que é o
problema de toda a Minas Gerais. Meus cumprimentos, Deputado.

O Deputado Zé Maia - Deputado Getúlio Neiva, quero agradecer-lhe.
V. Exa. dá uma contribuição enorme e toca na ferida, pois a questão é
essa mesmo. Esses arroubos da juventude são importantes também
para o País. E V. Exa. fala isso de forma muito correta, porque,
quando estamos investidos em um cargo, uma função pública, um
posto importante, não cabe esse tipo de radicalismo.

A Feam, o Igam, o IEF, os órgãos do governo de Minas, têm tido
avanços enormes. Isso já foi, no passado, fator impeditivo. Assisti a
empresas que desistiram e foram embora. Hoje vivemos um tempo,
no governo de Minas, que há de se fazer justiça, porque os órgãos
têm procurado movimentar-se com maior agilidade. Mas há ainda
alguns entraves, alguns técnicos.

Dissemos aqui, e V. Exa. fala, na questão ambiental, de algumas
instituições que criam esse radicalismo para poder viver do problema.
Isso é extremamente grave. Não vemos uma proposta objetiva para
resolver o problema do meio ambiente, algo que possa, de fato,
avançar na recuperação e na preservação dos nossos recursos
naturais. Querem criar dificuldades para viver da dificuldade. Isso é
muito grave.
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É isso, aliás, que o Ministério Público deveria combater com muita
veemência e talento. Os Promotores do nosso Ministério Público têm
talento e conhecimento, passam em um concurso extremamente forte,
altamente concorrido, e têm o maior preparo. Mas, para o
desenvolvimento do Estado, há de ter o equilíbrio a que o Deputado
Getúlio Neiva se referiu.

E termino dizendo à classe política, que está muito desgastada, que
há uma coisa que devemos fazer, nem que seja por obrigação: sair
dos nossos gabinetes e conversar com as pessoas que nos procuram.
Temos de estar acessíveis às pessoas, porque, se não estivermos,
não voltamos ou nem chegamos a esta Casa. As pessoas envolvidas
diretamente no processo decisório devem sair de seus gabinetes, ir
aos bairros pobres, às cidades pequenas e às grandes, às favelas,
para ver e compreender a realidade da nossa população.

Conversar com as mães. Quantas vezes uma mãe me abraça ou a
qualquer outro parlamentar, quando ajudamos a levar um grande
empreendimento para a sua cidade, agradecendo os empregos.
Normalmente essas mães vão às lágrimas e, no mais fundo da sua
alma, agradecem um trabalho que sabem ser a solução definitiva dos
problemas da sua família e de seu filho.

As pessoas que decidem, neste país, precisam sair de seus
gabinetes, com ar-condicionado ou não, para ver o que a população
precisa, antes de dizer não. Precisamos criar as condições do
desenvolvimento sustentável, que muitas pessoas remetem apenas à
questão do meio ambiente e, outras, à questão do desenvolvimento.
Precisamos criar as condições do desenvolvimento sustentável,
criando as condições e as oportunidades para as pessoas, com
respeito ao meio ambiente e também ao desenvolvimento, que é o
que, de fato, resolverá o problema das pessoas.

Agradeço ao Sr. Presidente. Temos de aprofundar muito o debate
da questão do ICMS, porque o que vemos hoje é um enorme prejuízo
aos vários Municípios do Triângulo Mineiro. 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,
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convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
15/5/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo, Gustavo Corrêa e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Deputado Inácio Franco, Ouvidor-geral desta Casa, encaminhando
indagação do Sr. José Lúcio Amorim sobre possíveis irregularidades
no viaduto da Rua Jacuí com Cristiano Machado; dos Srs. Sebastião
de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT, prestando
esclarecimentos sobre o Requerimento nº 134/2007, desta Comissão;
José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando
informações sobre o Requerimento nº 224/2007, desta Comissão.
Registra-se a presença do 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 469/2007 (relator: Deputado Juninho
Araújo). 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 490 e 501/2007.
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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. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Carlin Moura, em que solicita seja realizada audiência
pública a fim de obter esclarecimentos sobre a mudança da linha
1112-A, Bairro Industrial - Belo Horizonte; e da Deputada Elisa Costa,
em que solicita seja realizada audiência pública no Município de
Governador Valadares, para prestar esclarecimentos às instituições e
à população da região sobre o andamento do projeto de duplicação da
BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Djalma Diniz.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/5/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Agostinho Patrús Filho, Carlin Moura, Chico Uejo e
Lafayette de Andrada. 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 debater a situação da
Defensoria Pública Estadual, na questão dos subsídios e das
condições de trabalho dos Defensores Públicos em relação à sua
autonomia administrativa. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Leopoldo Portela Jr., Defensor-Público
Geral do Estado; Fernando Calmon, Presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos; Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB - Seção Minas Gerais; Eduardo Cyrino Generoso,
Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais;
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Claudio Manuel Barreto de Figueiredo, representante da Associação
dos Magistrados Mineiros - Amagis; Glauco David de Oliveira Souza,
Defensor Público e Conselheiro da OAB; Beatriz Monroe de Souza,
Corregedora-Geral da Defensoria Pública, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência, na condição de autora do
requerimento que motivou esta reunião, tece suas considerações
iniciais. Registra-se, neste momento, a presença da Deputada Elisa
Costa e dos Deputados Domingos Sávio, Padre João e Dalmo Ribeiro
Silva. 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 Deputada Rosângela Reis
retorna aos trabalhos ordinários 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, são aprovados
requerimentos dos Deputados Walter Tosta, em que solicita seja
realizada visita desta Comissão à Secretaria de Planejamento e
Gestão para discutir os subsídios da classe dos Defensores Públicos,
convidando os líderes da Maioria, da Minoria e do Governo, bem
como o Presidente da Adep; Carlin Moura em que solicita seja
enviado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de
que envie representante para uma nova audiência em data a ser
agendada, para discutir a questão dos subsídios e as condições de
trabalho da Defensoria Pública do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados, dos demais presentes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Délio Malheiros - Walter Tosta - Antônio

Carlos Arantes.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/5/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado
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Getúlio Neiva, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar matéria
constante na pauta e a apreciar proposições da Comissão; a seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios nºs
25/2007, do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG, e
304/2007, do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, publicados no “Diário do Legislativo” de 12/5/2007; Ofício
nº 273/2007, do Deputado Federal Marcos Montes, Presidente da
Comissão de Política de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em que convida
os membros da Comissão para participar de audiência pública nessa
Casa Legislativa, com a finalidade de se discutirem temas de
interesse do setor do agronegócio nacional; ofício do Sr. Antônio
Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de
Lavras, convidando os membros da Comissão a que participem da
cerimônia de abertura da Expocafé/2007, no dia 20/6/2007, às 11
horas, na Fazenda Experimental da Epamig, no Municípío de Três
Pontas; e fax do Sr. John Kleber Pena, em que dispõe sobre defesa
do queijo artesanal e da cidadania. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 630/2007, no 1º turno, para o qual designou
relator ao Deputado Chico Uejo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 503/2007. 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, 24 de maio de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo -

Getúlio Neiva.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/5/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor
Rinaldo. 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 discutir o alto índice de criminalidade e violência no
Município de Nova Serrana e região. A Presidência registra o
recebimento das seguintes proposições para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de Lei nºs 96/2007
(Deputado Délio Malheiros), 536 e 558/2007 (Deputado Luiz Tadeu
Leite), e 698/2007 (Deputado Paulo Cesar); e, em turno único,
Projetos de Lei nºs 746/2007 (Deputado Sargento Rodrigues),
838/2007 (Deputado Leonardo Moreira) e 877/2007 (Deputado Délio
Malheiros). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Joel Pinto Martins, Prefeito Municipal de Nova Serrana; José
Maria Campos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nova
Serrana, representando o Sr. Tarcísio de Assis Moraes, Presidente da
Câmara Municipal de Nova Serrana; Rogério Braga, Diretor do Fórum
da Comarca de Nova Serrana; Ten. Cel. Alcides Raimundo da Silva,
Comandante do 7º Batalhão da PMMG de Bom Despacho,
representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral
da PMMG; Sérgio Ambrogi, Juiz da Vara Criminal de Nova Serrana;
Lindon Batista Neves, Delegado Regional de Bom Despacho; e Ailton
Célio Duarte, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança
Pública - Consep -; e as Sras. Sheilla Cardoso, Diretora de
Planejamento Operacional e Polícia Comunitária da Secretaria de
Estado de Defesa Social, representando Maurício de Oliveira Campos
Junior, Secretário de Estado de Defesa Social; Manuela Xavier Lages
e Liliale Ferrarezi Fagundes, Promotoras de Justiça, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
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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 Délio Malheiros, Paulo Cesar e
Sargento Rodrigues (2) em que Pleiteiam sejam oficiados o Sr. Lindon
Batista Neves, Delegado Regional, e o Ten. Cel. Alcides Raimundo da
Silva, Comandante do 7º Batalhão da PMMG de Bom Despacho,
solicitando o envio a esta Comissão de dados estatísticos relativos à
criminalidade nos útimos cinco anos, em Nova Serrana; e em que
solicitam sejam realizadas visitas desta Comissão ao Secretário de
Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil, ao Comandante-Geral da
PMMG e ao Governador do Estado, com empresários de Nova
Serrana e autoridades presentes nesta reunião, para solicitar as
providências resultantes desta audiência pública. Além disso, fica
definido que as reuniões ordinárias desta Comissão serão realizadas
às quartas-feiras, às 9h30min, no auditório. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/5/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio,
Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada
Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Getúlio
Neiva, José Henrique, Gilberto Abramo e Weliton Prado. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada, e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a avaliar
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o funcionamento e a aplicação dos recursos do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas - Fhidro - a debater o Projeto de Lei nº 68/2007, do
Deputado Paulo Guedes e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
a Sra. Cleide Pedrosa e o Sr. Antônio Eustáquio Oliver,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Igam; e os Srs
Hamilton da Penha Lage Silva, Presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Santo Antônio; Fabiano Diogo Ferreira, 1º
Secretário do Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e
Paranaíba; Mauro da Costa Val, Secretário Executivo do Comitê da
Bacia do Rio Paraopeba e Coordenador do Fórum Nacional dos
Comitês de Bacias; Afonso Arueira, Vice-Presidente do Comitê da
Bacia do Rio Paracatú; Roberto Soares Nogueira, Secretário da Bacia
Hidrográfica do Rio Pará e a Sra. Silvia Freedman Ruas Durães,
Presidente do Comitê do Entorno da Represa de Três Maria e Gestora
do Comlago, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-
se a presença das Sras. Janaína de Andrade Evangelista e Luiza de
Marilac Moreira Camargo, respectivamente, Analista Ambiental e
Diretora de Gestão de Recursos Hídricos do Igam e dos Srs. Euler
Fernando Athayde, Assessor da Secretaria de Meio Ambiente de
Lagoa Santa; José Joaquim de Castro Freitas, Prefeito Municipal de
São Domingos do Prata e Paulo Jorge dos Santos, membro do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. A Presidência concede a palavra a
Deputada Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, com
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 315/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região do Vale do Itapecerica - Cisvi -, 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 315/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica -
Cisvi -, com sede no Município de Divinópolis, o qual tem por objetivo
propiciar o desenvolvimento econômico e social na região onde atua,
priorizando o setor da saúde pública.

Tendo em vista o seu propósito, mantém atividades de planejamento
e execução de programas que possam promover e acelerar o
progresso dos Municípios que formam o Consórcio.

Pelo seu trabalho de relevância social, ele merece o título de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

315/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 718/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Sinhana Eva, com
sede no Município de Piumhi.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 718/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Sinhana Eva, que desenvolve importante trabalho na
região onde se situa.

Para a consecução de suas metas, a referida entidade desenvolve
atividadese programas em defesa dos direitos da criança e do
adolescente, principalmente os mais carentes, oferece cursos
profissionalizantes, combate a fome e a pobreza, divulga a cultura e o
esporte e orienta sobre preservação do meio ambiente.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 718/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 763/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no Município de Virgem da
Lapa.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 763/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte, com sede no
Município de Virgem da Lapa, que possui como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em defender os direitos e
as demandas dos moradores do referido bairro.
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Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, recreativas,
educacionais e culturais; celebra convênios com entidades públicas e
privadas para subsidiar suas iniciativas e promove o intercâmbio entre
a comunidade e os órgãos legalmente constituídos, junto aos quais
defende seus interesses e reivindicações.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 763/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 769/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa
Senhora da Glória, 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 769/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade Obras Sociais Nossa Senhora da Glória, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade a assistência e
promoção de famílias carentes e de portadores de necessidades
especiais, ajudando a promover o desenvolvimento integral de
crianças em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo e social,
contribuindo para a construção da cidadania.

No cumprimento de seu propósito estatutário, a referida entidade
presta benefícios aos moradores do bairro onde está situada,
merecendo o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

769/2007, em turno único.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 819/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Liga dos Blocos Carnavalescos da
Cidade de Esmeraldas - Licace -, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 819/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Liga dos Blocos Carnavalescos da Cidade de Esmeraldas, que tem
como objetivo primordial promover e divulgar a cultura popular por
meio das festas carnavalescas, realizando desfiles de blocos caricatos
e de escolas de samba. Realiza, também, encontros culturais,
esportivos, sociais e recreativos.

Dessa forma, produz uma das mais genuínas manifestações
populares do País, além de estimular a melhor convivência entre os
seus associados e a comunidade esmeraldense.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 819/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 820/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio Social Solidariedade -
Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 820/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo de Apoio Social Solidariedade - Gass -, com sede no Município
de Belo Horizonte, que possui como finalidade promover obras de
assistência social. Além disso, realiza campanhas objetivando a
segurança alimentar e nutricional e o incentivo ao trabalho voluntário;
e promove cursos profissionalizantes para a geração de renda
familiar.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 820/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 856/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa

declarar  de  utilidade pública a Ação Social Paroquial do
Cachoeirinha - Aspac -, 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 856/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Ação Social Paroquial do Cachoeirinha, que tem por finalidade a
promoção social e cultural dos moradores do Bairro Cachoeirinha, em
Belo Horizonte. Visa também ao seu desenvolvimento ao realizar
programas voltados para a geração de renda, alimentação, educação,
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saúde, esporte, lazer e segurança.
A referida entidade contribui para que a comunidade do bairro

mencionado possa participar de políticas e programas que favoreçam
o exercício dos direitos do cidadão, por meio de parcerias com o
poder público e organizações não governamentais.

Pelo seu trabalho de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

856/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 861/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Dom
Bosco, com sede no Município de Barbacena.

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 861/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco, com sede no Município
de Barbacena, que se dedica a defender os direitos dos moradores
daquele bairro e adjacências.

Além do mais, combate a fome e a pobreza, incentiva a prática do
esporte, divulga a cultura, protege o meio ambiente e luta por obras de
infra-estrutura e por serviços de segurança. Desenvolve, ainda,
atividades de proteção da família, das crianças, dos jovens e dos
idosos.

Por seu trabalho de relevância social, ela merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 861/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 870/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-
Melhoramento do Capivari, com sede no Município de Serro.

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 870/2007 pretende declarar de utilidade pública a

mencionada Associação, com sede no Município de Serro, que tem
como finalidade promover o desenvolvimento da comunidade,
buscando implantar obras de infra-estrutura necessárias à melhoria da
situação das famílias agricultoras, nas áreas de habitação,
saneamento básico, educação, saúde e lazer.

A entidade celebra convênios com órgãos governamentais e
organizações não governamentais para obtenção de recursos que são
destinados à implantação de creches e asilos e à aquisição de
equipamentos e insumos necessários ao desenvolvimento das
atividades do campo.

Pelo seu esforço, de relevância social, a Associação merece o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

870/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 873/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação Família de Caná do
Eldorado, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 873/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Família de Caná do Eldorado, com sede no Município de
Contagem, que tem por finalidade precípua a recuperação de
toxicômanos e alcoólatras.

Sem fins lucrativos, visa à promoção da saúde, à qualidade de vida
e ao resgate da dignidade humana dos toxicômonos e alcoólatras,
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.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

873/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 911/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro Holístico de Estudo e
Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para ser analisada quanto ao mérito,
nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 911/2007 pretende declarar de utilidade pública o
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Centro Holístico de Estudo e Recuperação em Dependências Físicas
e/ou Psicológicas, com sede no Município de Uberaba, que tem por
finalidade a criação de estratégias para o enfrentamento dos
problemas decorrentes do uso de drogas, dentro de um processo de
reestruturação psicológica que possa levar à reintegração do
dependente na sociedade e no mercado de trabalho.

Para desenvolver suas atividades, arregimenta voluntários com perfil
adequado e mantém banco de dados com informações sobre os
residentes e as respectivas famílias.

Por seu trabalho de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

911/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 939/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Clube de Mães que Renovam -
Clumar -, com sede no Município de Timóteo.

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 939/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Clube de Mães que Renovam - Clumar -, com sede no Município de
Timóteo, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades
sociais e de promoção humana.

A referida entidade promove assistência médica à gestante e à
criança, a órfãos, a pessoas abandonadas e a idosos enfermos, além
de campanhas para doação de cestas básicas, roupas, cobertores,
calçados, remédios, materiais escolares e gêneros alimentícios.

Divulga preceitos elementares de higiene, puericultura, ações de
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combate à prostituição juvenil e às drogas, além de incentivar
condutas educativas por meio de palestras, audiovisuais, cursos e
competições esportivas.

Pelo seu esforço de relevância social, o referido Clube merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

939/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 945/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Glorieux - Aglor -, com sede
no Município de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda nº 1.
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 945/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Glorieux, com sede no Município de Betim, que possui
como objetivo principal a prática da assistência social e a promoção
humana. Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais,
educacionais, culturais e sociais e firma convênios com outras
instituições congêneres, para o melhor desenvolvimento de suas
finalidades institucionais. Também incentiva a solidariedade e a
integração entre seus associados e a comunidade, razão pela qual é
merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 945/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
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Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 947/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao
Idoso Tocantinense, com sede no Município de Tocantins.

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 947/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Sociedade de Amparo ao Idoso Tocantinense, que tem por finalidade
acolher pessoas idosas carentes, proteger a saúde da família, da
gestante e da criança. Em sentido amplo, o seu trabalho tem por fim o
combate à fome e à pobreza, sendo que ela não discrimina as
pessoas assistidas por cor, sexo, credo político ou religioso.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida instituição merece o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

947/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 977/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela vida

declarar de utilidade pública o Grupo de Teatro e Dança Máscaras,
com sede no Município de Guaranésia.

A matéria foi examinada 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 977/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo de Teatro e Dança Máscaras, com sede no Município de
Guaranésia, que tem como finalidade principal promover
manifestações artísticas e culturais, estimulando a melhor convivência
entre os seus associados e a comunidade.

No cumprimento do seu propósito, promove a formação de novos
atores, atrizes e bailarinos por meio de oficinas, cursos e aulas com
profissionais especializados; desenvolve projetos nas áreas sociais,
culturais, educacionais e assistenciais.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, filia-se a outras
entidades congêneres municipal, estadual e federal.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 977/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Dimas Fabiano, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 281/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 281/2007
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reveter ao Município de
Buenópolis o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 281/2007 tem como finalidade conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
fazer reveter ao Município de Buenópolis imóvel com área de
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1.600,00m², situado nesse Município, que o doou ao Estado em 1953.
A prévia autorização legislativa pretendida pela proposição em

análise é exigida pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, para a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro.

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.

Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como escopo corrigir a forma de
transmissão do bem, de reversão para doação, uma vez que não há
previsão do seu retorno para o Município na escritura pública de
doação, lavrada em 1953, e também acrescentar cláusula de
reversão, ausente no projeto original.

Cabe esclarecer, por fim, que, na defesa do interesse público, o
imóvel a ser doado será destinada à abertura de via urbana.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

281/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, o
projeto em análise, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.637/2005, dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência
visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto,
com a Emenda nº 1, que apresentou.
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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 proposição em exame estabelece que as bibliotecas integrantes

do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas deverão oferecer aos
deficientes visuais acesso aos livros didáticos adotados no ensino
fundamental e médio, por meio da inclusão, nos seus acervos, de
exemplares em braile ou em outros meios físicos e virtuais
alternativos.

A impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação
escrita é uma das mais sérias restrições impostas às pessoas com
limitação visual. Tais restrições, se não são eliminadas ou reduzidas,
dificultam o acesso do deficiente visual à informação, o que pode
prejudicar e mesmo inviabilizar a sua formação educacional, cultural e
profissional. Diante dessa realidade, verificamos a necessidade
premente de se instituírem políticas públicas que visem a garantir o
acesso desse expressivo segmento da população à educação e à
cultura, direitos assegurados pela Constituição a todos os cidadãos.

O acesso da população com deficiência à educação formal, na faixa
etária de 7 a 14 anos, tem sido ampliado nos últimos anos.
Recentemente, avanços significativos têm sido registrados no tocante
ao acesso da pessoa deficiente aos níveis mais elevados do ensino.

No entanto, fora do âmbito da escola, o portador de deficiência
visual encontra grandes dificuldades de fruir a informação e a cultura.
Não há dúvidas de que os serviços oferecidos pelas bibliotecas
podem propiciar meios eficazes de integração do deficiente visual à
vida ativa. O contato com os livros em braile e em áudio e com os
diversos recursos na área de informática hoje disponíveis para o
deficiente visual são formas de propiciar a esse público autonomia e
independência. O surgimento dos “softwares” de voz ou leitores de
tela possibilitou o acesso dos cegos ao ambiente informatizado e
constitui hoje uma importante ferramenta para inclusão cultural e
social à disposição dos deficientes visuais.

Por esses motivos, consideramos que a proposição em análise
merece ser acolhida e aprimorada, o que fazemos por meio da
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apresentação do Substitutivo nº 1.
Em primeiro lugar, julgamos conveniente ampliar a abrangência da

proposição. Os serviços oferecidos pelas bibliotecas não devem
centrar-se somente nos livros didáticos. Em decorrência das
dificuldades de acesso dos deficientes visuais a livros e fontes
diversas de cunho informativo ou mesmo de realizar pesquisas
escolares é que se faz tão importante a oferta, pelas bibliotecas, de
serviços e recursos para atender às necessidades de informação, de
educação e de lazer desse segmento da população. O contato com
variados gêneros - obras literárias, publicações científicas, periódicos,
etc. -, além de importante para a formação cultural do indivíduo,
estimula o prazer da leitura e o interesse por temas diversos.

Outro aspecto que levamos em consideração ao apresentar o
substitutivo é que o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é
composto por bibliotecas mantidas pelos Municípios. Com o intuito de
dar suporte ao seu funcionamento e aprimorar os serviços por ela
oferecidos, o Estado mantém programas de capacitação de recursos
humanos, de distribuição de livros e outros. Portanto, não deve a lei
estadual criar obrigações diretas para as bibliotecas municipais, sob
pena de ferir a autonomia conferida constitucionalmente aos
Municípios para definir e manter os serviços próprios da administração
municipal, dentro das normas gerais estabelecidas pela União. Assim,
entendemos apropriado que o destinatário da lei seja o próprio
Estado, no âmbito da competência dos órgãos coordenadores do
Sistema Estadual de Bibliotecas.

Devemos ressaltar aqui que assegurar à pessoa portadora de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, incluindo os
direitos à educação e à cultura, é obrigação legal dos órgãos e
entidades do poder público de todas as esferas de governo,
estabelecidas pela Lei Federal nº 7.853, de 1989, e pelo Decreto nº
3.298, de 1999, que regulamenta a citada lei. O mencionado decreto
estabelece ainda, no inciso III do art. 6º, que a pessoa portadora de
deficiência deve ser incluída em todas as iniciativas governamentais
relativas aos diversos setores sociais.

Podemos, também, afirmar que as medidas propostas não geram
necessariamente novas despesas para o Estado, que já conta com
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programas sob responsabilidade das Secretarias de Educação, de
Desenvolvimento Social e Esportes e de Cultura - como o mencionado
programa de apoio às bibliotecas - afetos direta ou indiretamente ao
objeto da proposição. Há ainda o Programa Nacional de Distribuição
de Livros Didáticos, que está universalizando a distribuição de livros
didáticos e paradidáticos em braile para a rede pública. A Secretaria
de Estado de Educação tem acesso aos livros digitalizados
disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - e pode compartilhá-los com outros órgãos e
entidades para uso exclusivo de deficientes visuais. Na rede mundial
de computadores, há várias informações, recursos e tecnologias que
possibilitam à pessoa com deficiência visual acessar seus conteúdos,
como livros falados disponibilizados por organizações não
governamentais, “softwares” de uso gratuito, como o Dosvox, e outras
ferramentas, que, apenas com a orientação correta e investimentos de
custo reduzido, podem se tornar instrumentos fundamentais para
possibilitar aos deficientes visuais o acesso à informação. A produção
em braile, que é mais onerosa, pode ser feita com o apoio de
entidades privadas e conforme os recursos disponíveis.

Acrescentamos, outrossim, outros dispositivos que podem aprimorar
o alcance da futura norma, entre os quais: a constituição de uma rede
de comunicação para troca de experiências e informações entre
instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades
relacionadas ao tema da lei, a formação de um banco de acervos
digitalizados e a inclusão de temas específicos sobre o atendimento
ao deficiente especializado nos programas de capacitação destinados
às bibliotecas municipais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

636/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentamos:

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o apoio à implementação de atendimento

especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas
integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O Estado apoiará a implementação de atendimento
especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas
integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais.

Art. 2° - Na implementação do atendimento de que tr ata o art. 1º, os
órgãos estaduais competentes:

I - fornecerão a orientação técnica e o suporte material necessários
à promoção da acessibilidade e à implantação de recursos voltados
para as necessidades de leitura e informação do usuário com
deficiência visual;

II - auxiliarão a formação de acervos em braile e em meio eletrônico,
por meio da cessão de textos digitalizados e em áudio, e, sempre que
possível, da oferta de serviços de impressão em braile;

III - orientarão as bibliotecas quanto ao correto aproveitamento dos
recursos de informática destinados às pessoas com deficiência visual;

IV - desenvolverão rede de comunicação para integrar instituições
públicas e privadas que atuem na promoção do acesso do deficiente
visual à cultura e à informação;

V - manterão banco de acervos digitalizados destinados às pessoas
com deficiência visual.

Art. 3º - Os acervos destinados ao usuário com deficiência visual
serão compostos de forma a atender suas necessidades
educacionais, culturais, de informação e de lazer e incluirão:

I - obras de cunho didático;
II - obras literárias para o público infantil e adulto;
III - periódicos.
Art. 4º - Nos programas de capacitação destinados aos usuários,

bibliotecários e demais funcionários das bibliotecas integrantes do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais desenvolvidos
pelo Estado, serão incluídos conteúdos específicos para o
atendimento à pessoa com deficiência visual.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 931/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 931/2007

tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
fim de receber parecer quanto a sua repercussão financeira, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 931/2007 tem como escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Conselheiro Lafaiete imóvel
constituído por cinco lotes urbanos com área total de 2.250,00m²,
situado no quarteirão 16 do Bairro Angélica, naquele Município,
incorporado ao patrimônio do Estado em 1964 por doação desse ente
federativo, com a condição de reversão se, no prazo de três anos, a
contar de 18/12/64, não fosse construído no local um prédio destinado
a abrigar a cadeia pública.

Em função do descumprimento do ônus estipulado, a administração
municipal pleiteia o retorno do bem ao patrimônio de Conselheiro
Lafaiete para aproveitá-lo de acordo com a demanda social, em
atendimento ao interesse público.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e dispõe, no
§ 2º de seu art. 105, 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 acarretar
despesas para o erário e não ter repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

931/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro
Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 932/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mar
de Espanha o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 932/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Mar de Espanha de imóvel com 3.000m², situado na Rua
Laudelino Barbosa, nº 305, naquele Município, onde funciona um
posto de saúde que necessita ser reformado e ampliado.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição,
essa mesma utilização deverá ser dada 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, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
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não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

932/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 934/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de
Entre-Rios os imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 934/2007 tem como objetivo conceder

autorização legislativa ao Executivo para transferência de bens
públicos do Estado para Município, constituídos de terrenos rurais
com áreas de 2.000,00m² e 10.000,00m², ambos situados no Distrito
de São Sebastião do Gil, no Município de Desterro de Entre-Rios. Os
imóveis abrigaram por algum tempo a sede das Escolas Estaduais
Vicente Vaz Diniz e Maria Bárbara Magalhães, que foram desativadas.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. 1º estabelece que a área
de 2.000,00m² se destina à implantação de uma escola técnica
agrícola e a de 10.000,00m² poderá ser alienada, após autorização
por lei municipal, sendo os recursos investidos na construção da
referida escola.

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
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acarretar repercussão na Lei Orçamentária, em conformidade com o §
2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê que,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, se não lhes forem dadas as destinações previstas, os
imóveis reverterão ao patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

934/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.137/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Zé Maia, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina os
imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabe agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito de
sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.137/2007 pretende conceder ao Poder

Executivo autorização legislativa para doação ao Município de
Centralina de dois imóveis constituídos de terrenos urbanos
edificados, com área de 10.000,00m² cada um, onde atualmente
funcionam as Escolas Municipais São Januário e Carlos Prates.

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
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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, se no prazo de cinco
anos não lhes for data a destinação prevista, que é a continuação do
funcionamento das referidas escolas municipais, em conformidade
com o interesse público.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.137/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 19/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe

acrescenta parágrafo ao art. 2º-A da Lei Complementar nº 83, de
28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral
do Estado – AGE.

Aprovado no 1º turno, retorna o projeto a esta Comissão, agora para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 192, c/c o “caput” do
art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em comento visa a acrescentar o § 4º ao art. 2º-A da Lei

Complementar nº 83, de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado. O dispositivo em questão tem o
escopo de autorizar o referido órgão jurídico, no âmbito do Poder
Executivo, a defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e
passivamente, os membros dos conselhos do poder público, ainda
que não percebam remuneração e exerçam função sem cargo, desde
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que, em decorrência do exercício regular das atividades institucionais,
forem vítimas ou apontados como autores de ato ou omissão definido
como crime ou contravenção penal.

Ora, existem inúmeros conselhos instituídos e mantidos pelo poder
público, especialmente na estrutura organizacional do Executivo,
constituídos por cidadãos não ocupantes de cargo público, os quais
não recebem retribuição pecuniária pelo desempenho de suas
atribuições. Apesar de não se submeterem ao regime estatutário de
que trata a Lei nº 869, de 1952, tais conselheiros exercem função
estatal, razão pela qual podem ser enquadrados como espécie do
gênero agente público. Esta expressão tem sentido amplo, pois
abrange toda pessoa que, embora transitoriamente ou sem
remuneração, recebe delegação do Estado para o exercício de função
pública, pouco importando a natureza do vínculo formal entre tal
agente e o poder público.

Nesse particular, deve-se ressaltar que tais agentes são indicados
pelo Estado para prestar serviços de relevância pública, embora não
titularizem cargo ou emprego público. Entretanto, se cometerem
qualquer irregularidade no exercício de suas atividades, serão
julgados como funcionários públicos, por força da definição ampla de
servidor prevista no art. 327 do Código Penal. Se, para os efeitos
penais, os membros de conselhos são considerados servidores
públicos em virtude da natureza da função, por que não poderiam ser
defendidos, judicial ou extrajudicialmente, pelo órgão jurídico do
Estado, no caso de serem apontados como autores ou vítimas de
crimes no desempenho de suas atribuições?

É preciso deixar claro que essa proteção jurídica não se aplica a
todos os comportamentos desses conselheiros, estando livre de
qualquer dúvida que atividades estranhas ao exercício da função
estatal não serão abrangidas pelo comando da norma. Destarte, se o
ato praticado por determinado membro de conselho não mantiver
relação de afinidade com sua atribuição institucional, a Advocacia-
Geral do Estado ou o órgão equivalente não poderá promover a
defesa jurídica do agente, sob pena de responsabilidade
administrativa.

Dessa forma, ratificamos o posicionamento anteriormente exarado
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por esta Comissão e entendemos que o projeto em análise, além de
oportuno e conveniente, tem o propósito de fazer justiça a esses
agentes que, mesmo sem remuneração, colaboram significativamente
com o Estado na execução de serviços de relevância pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 19/2007.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Almir

Paraca - Wander Borges.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem nº 8/2007, o projeto de lei em análise dispõe
sobre o Programa Estadual de Crédito Popular − Credpop.

O projeto foi aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e retorna agora a esta Comissão
a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XIV,
c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo instituir programa de
crédito popular destinado a financiar as atividades de microempresas.
A ênfase da proposta está na agilidade da concessão e conseqüente
efetividade do crédito, que, mediado pelas denominadas instituições
de microfinanças - IMFs -, deverá chegar com mais facilidade ao
microempreendedor.

Nos termos pretendidos, o Estado fornecerá, por meio do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, executor do
Programa, verbas públicas que, operadas pelas IMFs, atenderão a
microunidades produtivas de empreendedores individuais ou
associados, associações de trabalhadores ou cooperativas de
trabalhadores. Serão enquadradas como Instituições de Microfinanças
as organizações da sociedade civil de interesse público - Oscips -,
reguladas pela Lei Federal nº 9.790, de 23/3/99, e pela Lei nº 14.870,
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de 16/12/2003; 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, objeto da Lei
Federal nº 5.764, de 16/12/71, e da Resolução nº 2.771 do Conselho
Monetário Nacional.

A proposição se assenta nos pressupostos da economia solidária,
em que o microcrédito funciona como alternativa para
empreendedores dos setores formal e informal que não têm acesso ao
sistema bancário tradicional e desejam montar, ampliar ou melhorar
seu negócio. A liberação do microcrédito é baseada na análise
socioeconômica do empreendedor, que, no caso, será realizada pelas
IMFs. Diferentemente do crédito tradicional, no qual o cliente é quem
se dirige à agência, no programa de microcrédito aventado o banco
buscará o cliente, especialmente porque as IMFs são entidades
próximas da base beneficiária.

Conforme dito no parecer para o 1º turno elaborado por esta
Comissão, é notória a importância de iniciativas como a contida no
projeto. A experiência dessa natureza mais conhecida é a de
Bangladesh, descrita no livro “O Banqueiro dos Pobres”, de
Muhammad Yunus.

A proposição está em consonância com a tendência geral de
abordagem dessa matéria, como se pode verificar no Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, do Ministério do
Trabalho, e nas deliberações do IV Congresso Latino-Americano de
Microcrédito e da Cúpula Global do Microcrédito, eventos ocorridos
em 2006.

Entendemos, então, que a proposição sob análise apresenta-se
perfeitamente ajustada a sua finalidade: facilitar o acesso ao crédito
por parte de microempreendedores individuais ou associados. A
opção estratégica pelo uso das Oscips, SCMs e sociedades
cooperativas como instituições incumbidas de operar o acesso ao
crédito é coerente com os objetivos de celeridade e eficácia da
proposta, na medida em que são entidades, por definição, próximas à
base produtiva visada pelo projeto.

O vencido no 1º turno organiza adequadamente o Programa do
ponto de vista normativo, mas entendemos ser oportuno apresentar
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duas emendas, com a intenção de aprimorá-lo. A Emenda nº 1 visa a
acrescentar dispositivo que assegure a publicidade, por parte do
BDMG, da execução física e financeira do Programa, inclusive em
meio eletrônico, com periodicidade semestral. A intenção, aqui, é
garantir acesso público a informações necessárias ao
acompanhamento da execução do Programa, o que poderá contribuir
para o incremento das adesões e garantir credibilidade a seu novo
formato.

A Emenda nº 2, por sua vez, acrescenta à proposição dispositivo de
conteúdo semelhante ao previsto no parágrafo único do art. 3º do
Projeto de Lei nº 1.026/2007, do Governador do Estado, que aprova a
atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado − PMDI −
e dá outras providências. O objetivo dessa emenda é acrescentar
artigo à matéria em análise, de forma a regulamentar o Programa
Poupança Jovem.

O Programa Poupança Jovem pretende atender estudantes do
ensino médio matriculados em escolas da rede pública estadual em
Municípios com altas taxas de evasão escolar, violência e baixo Índice
de Desenvolvimento Humano - IDH. De acordo com esse Programa,
cada beneficiário receberá uma conta de poupança de R$3.000,00,
que poderão ser sacados quando da conclusão do ensino médio,
desde que cumpridas as condições de rendimento escolar satisfatório
e participação em programas culturais e cursos profissionalizantes.
Por ser um programa que visa ao atendimento de jovens em situação
de vulnerabilidade social, assegurando recursos financeiros para o
investimento no prosseguimento de seus estudos ou na abertura de
negócio próprio, entendemos que guarda semelhança com a matéria
em análise, razão pela qual optamos por sua inserção no projeto, de
forma a se observar a melhor técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

29/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O BDMG dará publicidade à execução física e financeira do
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Credpop semestralmente, no órgão oficial do Estado e por meio
eletrônico.”.

Emenda nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro aos

estudantes beneficiados pelo Programa Poupança Jovem, instituído
em atendimento aos princípios e às diretrizes previstas nos arts. 222 e
223 da Constituição do Estado, observados os limites, em cada
exercício financeiro, das dotações consignadas no orçamento vigente.

Parágrafo único - O benefício a que se refere este artigo tem
natureza pessoal e intransferível, e o seu repasse aos beneficiários
inscritos no programa observará regionalização, as condições
específicas e os valores definidos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Domingos Sávio - Almir

Paraca.
PROJETO DE LEI Nº 29/2007

(Redação do Vencido)
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 2 3 de março de
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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.

§ 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



1910

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
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.
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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;
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, até mesmo 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
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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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar ao
Município de Jaíba o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada
no 1º turno, com a Emenda nº 1.

A fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos dos arts. 102,
VII, e 189 do Regimento Interno, a matéria retorna a este órgão
colegiado. Em atendimento ao § 1º do referido dispositivo, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.025/2007 visa conceder à Fundação Rural

Mineira - Ruralminas - autorização legislativa para alienar, na
modalidade de venda, ao Município de Jaíba, terreno rural com
52,0727 hectares, situado na margem direita da estrada que liga o
símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - a
Mocambinho, naquele Município, para que ali seja instalado o Distrito
Industrial do Projeto Jaíba - Etapa I.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, I, da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitação e contratos da administração
pública; e no § 2° do art. 105 da Lei Federal n° 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.

Reitera-se o parecer favorável desta Comissão para o 1º turno, uma
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vez que a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, sem
implicar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.025/2007 no 2° turno, na forma do vencido no 1º t urno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 1.025/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar ao

Município de Jaíba o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - autorizada a

alienar ao Município de Jaíba o imóvel rural de sua propriedade, com
área de 52,0727ha, composto dos Lotes nºs 210, 212, 255, 256, 257,
258, 298 e 300, situado na margem direita da estrada que liga o
símbolo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-
MG - a Mocambinho, entre a estrada da área “F” do Projeto Jaíba -
Etapa I e as instalações da Centraljai, inserido na área do Projeto
Jaíba, no Município de Jaíba, havido por escritura pública registrada
sob o nº 3.358, a fls. 215 do Livro 3-B, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

Parágrafo único - A alienação de que trata o “caput” será precedida
de avaliação oficial a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, observado o
disposto no § 5º do art. 18 da Constituição do Estado e no inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - O imóvel objeto desta alienação será destinado única e
exclusivamente à instalação do Distrito Industrial do Projeto Jaíba -
Etapa I e será pago em até cinqüenta meses pelo Município de Jaíba.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/5/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra.

Olga Soares Machado, ocorrido em Belo Horizonte, em 22/5/2007. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio notificando o falecimento da Sra.
Coroaci Affonso de Castro Alves, ocorrido em Patos de Minas, em
26/5/2007. (- Ciente. Oficie-se.)
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